
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 07 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 179 

 
Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються в Комунальному некомерційному підприємстві 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» 

 

Розглянувши подання управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради  від 

22 листопада 2019 року№ 01-23-1842, відповідно до п.п. 2 п. а ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року 

№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах 

охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти», від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 

щодо регулювання цін (тарифів)», рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2019 

року №4485-81-VII «Про встановлення граничного нормативу рентабельності для 

застосування Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 1» при розрахунку платних медичних послуг», з метою 

встановлення тарифів на платні медичні послуги в Комунальному некомерційному 

підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1», виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Встановити з 01 квітня  2020 року тарифи на платні медичні послуги, що надаються 

в Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 1» (додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12 липня 2016 року № 286 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

лікувально-профілактичними закладами  м. Біла Церква».  

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради надати 

дане рішення для оприлюднення в засобах масової інформації.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

https://rada.te.ua/app/webroot/files/Rishennia_vykonkomy/dod-1-pVK-010318-001.doc


Розділ 1

розділ 1 п.4 1.

1.1.

1 масаж. 

одиниця10хв
18,67

роздл 1 п.8

2.

2.1.
1 мед.огл. 109,28

2.2. 1 мед.огл. 49,84

2.3. 1 мед.огл. 65,57

2.4. 1 мед.огл. 120,92

розділ 1 п.8 3.

3.1. 1 мед.огл. 123,60

3.2. 1 мед.огл. 123,60

Підстава:По

станова 

КМУ*

№  п/п

Найменування послуг Одиниця виміру Вартість послуг 

Додаток 

Тарифи на платні послуги,

що надає КНП БМР Білоцерківська міська лікарня № 1

Оздоровчий масаж з метою профілактики захворювань та зміцнення 

здоров'я дорослого населення:

Оздоровчий масаж з метою профілактики захворювань та зміцнення 

здоров'я дорослого населення

Медичні огляди:                                                                                                             

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу

Медичні огляди спеціалістами:     

терапевт.отоларинголог,офтальмолог,невропатолог,хірург                                                                          

до рішення виконавчого комітету

міської ради  

від 07.04.2020 р. № 179

терапевт, офтальмолог

терапевт.офтальмолог.отоларинголог

терапевт.офтальмолог.отоларинголог,невропатолог,хірург,сурдолог

Медичні огляди:                                                                                     

Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення 

водія транспортних засобів(крім випадків,коли медичні огляди 

проводяться за направленням органів державної служби зайнятості)Медичні огляди спеціалістами чоловіків                                                                                     

Медичні огляди спеціалістами жінок



розділ 1 п.8 4.

4.1. 1 мед.огл. 114,87

4.2. 1 мед.огл. 114,87

розділ 1 п.8 5.

5.1. 1 мед.огл. 78,67

5.2. 1 мед.огл. 43,92

5.3.
1 мед.огл. 35,24

розділ 1 п.13 6.

6.1. 1 аналіз 111,61

6.2. 1 аналіз 52,65

6.3. 1 аналіз 48,76

6.4. 1 аналіз 18,81

6.5. 1 аналіз 46,39

5.2. 1 мед.огл. 43,92

5.3. 1 мед.огл. 35,24

5.3.
1 мед.огл. 35,24

5.3. 1 мед.огл. 35,24

6.6. 1 аналіз 32,22

6.7. 1 аналіз 41,87

6.9. 1 аналіз 39,05

6.10. 1 обстеж. 20,02

6.11. 1 обстеж. 29,39

6.12. 1 обстеж. 52,36

6.15. 1 обстеж. 83,17

6.16. 1 обстеж. 129,58

6.17. 1 обстеж. 22,60

6.18. 1 обстеж. 19,72

Медичні огляди :                                                                                                                 

Для отримання виїздної візи(крім службових відряджень державних 

службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних 

медичнх документівМедичні огляди спеціалістами чоловіків                                                                                     

Медичні огляди спеціалістами жінок 

Медичні огляди :                                                                                      

Відповідні періодичні профілактичні медичні огляди :

Медичні огляди спеціалістами для довідки                                                                                     

Медичні огляди лікарем-терапевтом для довідки                                                                                     

Попередній профілактичний медичний огляд лікарем-офтальмологом 

без направлення)

Лабораторні, діагностичні та консультативні  послуги за 

зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря                                                                          

Додаткові обстеження для попередніх профілактичних медичних 

оглядів спеціалістамиЗагальний аналіз крові ( формула )( з забором крові з пальця )

Загальний аналіз крові ( визначення 3 показників ) ( з забором )

Визначення глюкози крові в сироватці крові

Забір крові з вени 

Група крові та резус-фактор ( з забором )

Медичні огляди лікарем-терапевтом                                                                                     

Попередній профілактичний медичний огляд лікарем-офтальмологом 

Попередній профілактичний медичний огляд лікарем-отолорінгологом

Попередній профілактичний медичний огляд лікарем-хірургом

Визначення базифільної зернистості еритроцитів ( додатково )

Підрахунок тромбоцитів ( додатково )

Загальний аналіх сечі

Флюрографічне обстеження в одній проекції з малим знімком

Флюрографічне обстеження в двох проекціях з малим знімком 

ЕКГ обстеження

Рентгенографія грудної клітки в одній проекції

Рентгенографія грудної клітки в двох проекціях

Перевірка гостроти зору та полів зору

Дослідження вестибулярного апарату



6.19. 1 обстеж. 250,78

розділ 1 п.13 7.

7.1. 1 аналіз 56,44

7.2. 1 аналіз 56,53

7.3. 1 аналіз 31,88

7.4. 1 аналіз 27,10

7.5. 1 аналіз 55,69

7.6. 1 аналіз 39,72

7.7. 1 аналіз 29,03

7.9. 1 аналіз 14,22

7.10. 1 аналіз 12,20

7.11. 1 аналіз 132,31

7.12. 1 аналіз 165,36

7.13. 1 аналіз 51,68

7.14. 1 аналіз 85,47

7.15. 1 аналіз 47,96

7.16. 1 аналіз 18,84

7.17. 1 аналіз 5,30

7.18. 1 аналіз 6,69

7.20. 1 аналіз 13,82

7.21. 1 аналіз 16,83

7.22. 1 аналіз 47,18

7.23. 1 аналіз 34,80

7.24. 1 аналіз 126,43

7.25. 1 аналіз 92,73

7.26. 1 аналіз 51,46

7.27. 1 аналіз 133,04

7.28. 1 аналіз 35,55

7.29. 1 аналіз 34,95

7.30. 1 аналіз 19,06

7.31. 1 аналіз 183,14

7.33. 1 аналіз 179,51

7.34. 1 аналіз 193,62

7.35. 1 аналіз 0,00

Езофіброгастроноскопія

Лабораторні послуги за зверненням громадян,що надаються без 

направлення лікарів :                                                                            

Загальний аналіз крові за формулою 5 показників

Підрахунок тромбоцитів в мазку крові

Визначення базифільної зернистості еритроцитів 

Загальний аналіз крові для гематологічних 

Загальний аналіз крові ( 3 показники )

Гематокрит 

Підрахунок ретикулоцитів при покрасці в пробірці бриліанкркзиловим 

синім Визначення швидкості звертання крові

Визначення тривалості кровотечі

Дослідження пунктату кісткового мозку ( міелограма )

Визначення клітин червоної вовчанки 

Визначення групи крові та резус-фактор + забір крові  з вени-стор.26

Дослідження на малярійний плазмодій: мазок переферичної крові на 

Загальний аналіз сечі

Кількісне визначення білка по помутнінню після добавлення 
Виявлення в сечі кетонових тіл (ексрес аналіз)

Якісна проба на білірубін сечі (жовчні пігменти)

Мікрокопія осаду сечі( паталогія- білок сечі )

Проба Земницького

Дослідження жовчі (дуодинального вмісту)

Дослідження на кліщ Демодекс

Дослідження харкотиння

Дослідження спинно-мозкової  рідини

Загальний аналіз ексудатів та трансудатів

Дослідження калу

Дослідження калу на опісторхоз

Дослідження калу на стронгілоідоз

Дослідження калу на ентеробіоз

Бактеріологічні дослідження :

Мікробіологічне дослідження вмісту вуха(позитивний результат)

Мікробіологічне дослідження сечі (позитивний результат)

Мікробіологічне дослідження виділень з дихал.шляхів(позитивний)

Мікробіологічне дослідження виділень з очей (негативний)



7.36. 1 аналіз 214,60

7.38. 1 аналіз 173,26

7.40. 1 аналіз 199,27

7.42. 1 аналіз 90,98

7.43. 1 аналіз 11,53

7.44. 1 аналіз 27,10

7.45. 1 аналіз 70,74

7.46. 1 аналіз 68,83

7.47. 1 аналіз 11,75

7.48. 1 аналіз 77,77

7.50. 1 аналіз 42,90

7.51. 1 аналіз 42,96

7.52. 1 аналіз 64,80

з забором 7.53. 1 аналіз 60,10

7.54. 1 аналіз 41,15

7.55. 1 аналіз 88,61

7.56. 1 аналіз 29,21

7.57. 1 аналіз 96,14

7.58. 1 аналіз 57,41

7.59. 1 аналіз 30,18

7.60. 1 аналіз 40,70

7,61 Визначення ліпопротеїдів низької щільності 1 аналіз 91,49

7,61 Визначення ліпопротеїдів високої щільності 1 аналіз 91,49

7,61 1 аналіз 91,49

7.62. 1 аналіз 67,27

7.63. 1 аналіз 39,84

7.64. 1 аналіз 48,49

7.65.
1 аналіз 51,44

7.66. 1 аналіз 71,00

7.67. 1 аналіз 40,30

7.68. 1 аналіз 50,62

7.69. 1 аналіз 84,41

7.70. 1 аналіз 43,93

7.71. 1 аналіз 32,75

7.72. 1 аналіз 31,07

Мікробіологічне дослідження виділень з очей (позитивний)

Мікробіологічне дослідження крові (позиивний)

Мікробіологічне дослідження виділень із ран (позитивний)

Мікробіологічне дослідження на грибкову флору (позитивний)

Біохімічні дослідження :

Забір крові з пальця 

Забір крові з вени

Визначення глюкози крові в сироватці крові ( з забором кров і вени)

Визначення білірубіну крові в сироватці крові ( з забором з вени )

Визначення тимолової проби

Визначення загального холестерину ( з забором крові )

Визначення АлАт з ДФГ реактивом

Визначення АсАт з ДФГ реактивом

Визначення фібриногену і фібріну сухоповітряним методом(ревмопроби)

Кількісне визначення сечовини з діацетилмонооксимом (з забором )

Визначення креатиніну в сироватці крові та сечі

 Визначення білкових фракцій в сироватці крові ( з забором )

Визначення загального білка в сироватці крові по біуретовій реакції

Визначення сечової кислоти в сироватці крові з фосфорновольфраовим 

реактивом ( з забором )Визначення кальцію в сироватці крові фотометрично з О-КФК(з забором)

Визначення магнію фотометрично

Визначення калію фотометрично  або Кальцію

Визначення натрію фотометрично 

Визначення заліза фотометрично з ферозином( з забором )

Визначення залізозв'язучої здатності крові фотометричним методом

Визначення активності холінестерази флтометрично ( з забором )

Визначення активності Альфамілази в сироватці крові та сечі 

ферментативним методом ( з забором )

Визначення протромбінового індексу (Квіка) ( з забором )
Визначення загальних лепідів з фосфорно-ваніліновим реактивом

Визначення тригліцеридів в сироватці крові

Визначення гаммаглутамілиранспептидази ( з забором )

Визначення сіромукоїдів в сироватці крові 

Визначення альбумідів в сироватці крові

Визначення сечовини уреазним методом в сироватці крові



7.73. 1 аналіз 51,72

7,74 Визначення ревматоїдного фактора 1 аналіз 15,02

7.74.
1 аналіз 15,02

7.75. 1 аналіз 13,30

7.76. 1 аналіз 14,31

7.78. 1 аналіз 34,93

7.79. 1 аналіз 11,53

розділ 1 п.14 8,0

8.1. 1 ін'єкція 16,35

8.2. 1 ін'єкція 35,40

8.3. 1 ін'єкція 185,42

розділ 1 п.18 9.

9.1. 1 відвід. 26,27

розділ 1 п.19

9.2. 1 відвід. 26,27

розділ1 п.21 10.

10.1.
1 мед.огл. 109,28

10.2. 1 мед.огл. 49,84

10.3. 1 мед.огл. 65,57

10.4. 1 мед.огл. 120,92

10.5.
1 мед.огл. 35,24

10.6.
1 мед.огл. 26,34

10.7. 1 дослідж. 40,25

Визначення гематокрит сироватки крові ( з забором )

Визначення с-реативного білка в сироватці крові  або ревматоїдний 

фактор

Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові
Визначення антистрептолізін О-(АSОL)в сироватці крові

Сік простати

Забір крові з пальця (формула)без направлення лікаря

Медична допомога хворим удома(маніпуляції), крім осіб,які за станом 

здоров'я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони 

здоров/я

Внутрішньо-м'язові ін'єкції

Внутрішньо-венні ін'єкції

Внутрішньо-венні крапельниці

Проведення профілактичних щеплень:                                                     

Проведення профілактичних щеплень особам, які від'їжджають за 

кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або 

санаторних закладах, у туритичну подорожОсобам,які від'їжджають за кордон

Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх 

зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні:

Усім особам, які бажають зробити поза календарем профілактичних 

щепленьМедичне обслуговування за договорами з суб'єктами 

господарювання,страховими організаціями(в тому числі з Фондом 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України)

Медичні огляди спеціалістами:     

терапевт.отоларинголог,офтальмолог,невропатолог,хірург                                                                          

терапе6вт, офтальмолог

терапевт.офтальмолог.отоларинголог

терапевт.офтальмолог.отоларинголог,невропатолог,хірург,сурдолог

Попередній профілактичний медичний огляд лікарем-офтальмологом 

без направлення

Попередній профілактичний медичний огляд лікарем-терапевтом (при 

прийнятті на роботу)

Дослідження калу на гельмінти



10.8. 1 дослідж. 127,70

10.9. 1 дослідж. 129,82

10.10. 1 дослідж. 91,11

10.11. 1 дослідж. 67,85

10.12. 1 дослідж. 126,03

10.13. 1 дослідж. 95,26

10.14. 1 дослідж. 324,59

10.15. 1 дослідж. 144,95

10.16. 1 процед. 52,56

10.17. 1 дослідж. 62,58

10.18. 1 дослідж. 148,12

10.19. 1 дослідж. 62,63

10.20. 1 дослідж. 62,63

10.21. 1 дослідж. 62,63

10.22. 1 дослідж. 62,63

10.23. 1 дослідж. 62,63

10.24. 1 дослідж. 62,63

10.25. 1 дослідж. 56,26

10.26. 1 дослідж. 111,16

10.27. 1 дослідж. 39,77

10.28. 1 процед. 22,59

10.29. 1 вимірюв. 52,12

10.30.
1 процед. 244,32

10.31.

1 процед. 476,63

розділ 1 п.29 11. 1 виписка 19,00

розділ 1 п.32 12.

12.1. 1 довідка 26,39

12.2. 1 виписка 69,60

12.3. 1 виписка 41,54

12.4. 1 довідка 45,91

розділ ІІІ п.12 13,0 Передрейсовий медичний огляд водіїв 1огляд 23,85

розділ ІІ п.5 14,0 Проходження інтернатури 1 місяць 2326,74

Ректомоноскопія

Аудіометрія

Реонцефалографія ( для голови)

Реовазографія ( для судин )

Р-h метрія

Спірографія  (ФЗД )

Велоергометрія

Езофіброгастродуоденоскопія

Дуоденальне зондування

УЗД шитовидної залози

УЗД черевної порожнини

УЗД нирок

УЗД печінки

УЗД жовчного міхура

УЗД підшлункової залози

УЗД селезінки

УЗД сечевого міхура

УЗД простати

УЗД сердця

Дослідження калу - харчові залишки

Перевірка гостроти зору та полів зору( по договорах )
Вимірювання внутрішньо-очного тиску

Анестезіологічногий супровід під час підготовки та проведення 

дігностичної процедури коронарографії  (згідно договору)

Анастезіологічний супровод під час підготовки та проведення 

діагностичних процедур СКТ або МРТ дослідження (згідно договору)

Видача бланків особистої медичної книжки
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби:

Довідка по профілактичному медичному огляду водіїв( дублікат )

Виписка з історії хвороби

Виписка з амбулаторної картки

Дублікат довідки Форми У-86



15,0 Дистильована вода 1л 5,40

Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради                                                                                                                                     Анна ОЛІЙНИК


