
Додаток 1.
до рішення виконкому

Сосницької селищної ради
 № 82від 02.04.2021р.

ТАРИФИ
на платні медичні послуги з  проведення  профілактичного  медичного

огляду для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї
громадянами, медичні огляди для отримання посвідчення водія

транспортних засобів,  а також відповідні періодичні профілактичні
огляди, що надаються  КНП "Сосницька лікарня" 

Сосницької селищної ради

№
п/п

Найменування послуги Одиниця
виміру

Вартість
послуги
без ПДВ,

грн.

Вартість
послуги
з ПДВ,

грн.
1 Медичний огляд для отримання 

дозволу на право отримання та 
носіння зброї громадянами

огляд 337,00 404,40

2 Попередній (періодичний) 
профілактичний медичний огляд 
для отримання посвідчення водія
транспортних засобів

огляд 475,00 570,00

в тому числі:
Вартість окремих загальних 
обстежень спеціалістами 
медичної комісії:
Огляд лікарем-терапевтом
Огляд лікарем-хірургом
Огляд лікарем-офтальмологом
Огляд лікарем-отоларингологом
Огляд лікарем-невропатологом

огляд
огляд
огляд
огляд
огляд

41,00
41,00
42,00
41,00
32,00

                 В тарифах на платні медичні послуги не враховано податок на
додану  вартість.  Податок  на  додану  вартість  враховується  згідно  ст.197
п.197.1.5 чинного Податкового Кодексу України.

В.о.директора                                                       Максименко О.І.



Додаток 2.
до рішення виконкому

Сосницької селищної ради
 № 82 від 02.04.2021р.

ТАРИФИ
на платні послуги з проведення профілактичних наркологічних та

психіатричних медичних оглядів, що надаються
 КНП «Сосницька лікарня» 
Сосницької селищної ради.

№
п/
п

Найменування послуг Одини
ця

виміру

Тариф 
без

ПДВ,
грн.

Вартість
послуги
з ПДВ,

грн
1 Профілактичний наркологічний медичний

огляд, всього:

в т.ч.
- біохімічне обстеження для 

сертифікату
- взяття крові у маніпуляційному 

кабінеті
- профілактичний наркологічной 

медичний огляд

огляд 160,00

55,00

25,00

80,00

192,00

2 Профілактичний психіатричний медичний
огляд, всього

огляд 81,00 97,20

             В тарифах на платні медичні послуги не враховано податок на
додану  вартість.  Податок  на  додану  вартість  враховується  згідно  ст.197
п.197.1.5 чинного Податкового Кодексу України.

В.о.директора                                             Максименко О.І.



Додаток 3.
до рішення виконкому

Сосницької селищної ради
 № 82 від 02.04.2021р.

ТАРИФ
на платні послуги з обстеження вестибулярного апарату на одного
пацієнта при амбулаторному прийомі в поліклініці, що надається  

КНП "Сосницька лікарня"Сосницької селищної ради.

№
п/п

Найменування послуг Тариф
без

ПДВ,
грн.

1 Обстеження вестибулярного апарату 35,00

                  В тарифах на платні медичні послуги не враховано податок на 
додану вартість. Податок на додану вартість враховується згідно чинного 
Податкового Кодексу України.

В.о.директора                                                  Максименко О.І.

Додаток 4.



до рішення виконкому
Сосницької селищної ради

 № 82 від 02.04.2021р.

ТАРИФ
на послугу взяття крові у маніпуляційному кабінеті, що надається 

КНП " Сосницька лікарня" Сосницької селищної ради.

№
п\п

Назва послуги Вартість
послуги,грн

1 Взяття крові у маніпуляційному кабінеті 25,00

                  В тарифах на платні медичні послуги не враховано податок на
додану  вартість.  Податок  на  додану  вартість  враховується  згідно  чинного
Податкового Кодексу України.

В.о.директора                          Максименко О.І.



Додаток 5.
до рішення виконкому

Сосницької селищної ради
 № 82 від 02.04.2021р.

ТАРИФИ
на лабораторні,діагностичні та консультативні послуги 

за зверненням громадян,що надаються без направлення лікаря,
зокрема із застосуванням телемедицини по комунальному

некомерційному підприємству «Сосницька лікарня»  
Сосницької селищної ради.

Клініко-діагностичні обстеження.
№
п\п

Назва послуги Вартість
послуги без
ПДВ, грн.

1
Імунохроматографічний одноступеневий тест для 
діагностики мульти-інфекції (ВІЛ, гепатит В, 
HBsAg, гепатит С, сифіліс)

212,00

2 Натрій 52,00

3 L-амілаза 24,00

               В тарифах на платні медичні послуги не враховано податок на
додану  вартість.  Податок  на  додану  вартість  враховується  згідно  чинного
Податкового Кодексу України.

В.о.директора                                                  Максименко О.І.


