ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 вересня 2019 року

Про встановлення тарифів
на платні послуги, що надаються
комунальним некомерційним
підприємством „Черкаський
обласний онкологічний диспансер
Черкаської обласної ради“

№

27

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
у Черкаській області
„17“ вересня 2019 р. за № 41/1839

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, постанов 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
навчальних закладах“, від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)“:
1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством „Черкаський обласний онкологічний диспансер
Черкаської обласної ради“, що додаються.
2. Взяти до відома, що у тарифах на платні послуги не враховано податок
на додану вартість і оплачується пацієнтом додатково на підставі
абзацу першого підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу
України.
3. Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної
адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну
реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Черкаській
області в установленому порядку.
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Продовження додатка
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
Черкаської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків
та Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної
адміністрації.
5. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації
в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області,
з дня його офіційного опублікування в газеті „Черкаський край“.

Голова

Ігор ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської
обласної державної адміністрації
11 вересня 2019 року № 27
Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
у Черкаській області
„17“ вересня 2019 р. за № 41/1839

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством
„Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради“

№ з/п

1

Найменування послуг

2

Одиниця

Тариф

виміру

без ПДВ,
грн

3

4

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян,
що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням
телемедицини:
1.

Визначення глікованого гемоглобіну крові
з антикоагулянтом (HbA1C)

біохімічне
дослідження

146,78

2.

Визначення
ліпідного
комплексу
у сироватці крові, плазмі крові:

біохімічне
дослідження

95,94

біохімічне

51,08

холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів
високої щільності (ЛПВЩ – холестерину),
ліпопротеїдів
низької
щільності
(ЛПНЩ – холестерину)
3.

Визначення
активності
(аланінамінотрансферази),

АлАТ
АсАТ

2

(активності
аспартатамінотрансферази)
у сироватці крові, плазмі крові

Продовження додатка
дослідження

4.

Визначення білірубіну та його фракцій
у сироватці крові, плазмі крові (загального
білірубіну, прямого білірубіну, непрямого
білірубіну)

біохімічне
дослідження

52,97

1

2

3

4

5.

Визначення
заліза,
ненасиченої
залізозв’язуючої здатності сироватки
крові (НЗЗ), загальної залізозв’язуючої
здатності
сироватки
крові
(ЗЗЗ),
% насичення трансферином (% НТ),
трансфери у сироватці крові, плазмі крові

біохімічне
дослідження

105,68

6.

Визначення
С-реактивного
у сироватці крові.

імунологічне
дослідження

59,22

білку

Напівкількісне виявлення С-реактивного
білку у сироватці крові.
Метод латексної аглютинації
7.

Визначення сечової кислоти у сироватці
крові, плазмі крові (UA)

біохімічне
дослідження

51,83

8.

Визначення
сечовини,
креатинину
у сироватці крові, плазмі крові

біохімічне
дослідження

50,43

9.

Визначення системи згортання крові
№ 1: визначення протромбінового часу
(ПЧ), протромбінового індексу (ПТІ),
міжнародного
нормалізованого
відношення
(МНВ),
протромбіну
за Квіком (ПТ за Квіком), активованого
часткового тромбопластинового часу
(АЧТЧ),
тромбінового
часу
(ТЧ),
фібриногену

біохімічне
дослідження

151,34

показників
гемостазу

3

Продовження додатка
маніпуляція
27,69

10.

Забір біологічного матеріалу (Б/Х)

11.

Забір
біологічного
(ЗАГАЛЬНИЙ)

матеріалу

маніпуляція

26,85

12.

Забір
біологічного
(КОАГУЛОГРАММА)

матеріалу

маніпуляція

28,38

Директор Департаменту регіонального
розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації
Роман КАРМАННІК

