
Послуги, що надаються комунальною установою – «Подільський 

регіональний центр онкології» для фізичних та юридичних осіб, ціни, 

порядок формування тарифів та умов і порядок оплати послуг, в тому 

числі реквізити для сплати коштів за послуги. 

Тарифи на платні медичні послуги  

(затверджено розпорядженням голови ОДА №217 від 27.03.2017 року) 

№ 

з/п 
Назва послуг 

Одиниця 

виміру 
Тариф без ПДВ 

1. 

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах 

охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили 

недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили 

державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах 

контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я 

(недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять 

інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі 

1.1. 
Стажування лікарів - інтернів за 

спеціальністю «Анестезіологія» 
тиждень 77,91 

1.2. 
Стажування лікарів - інтернів за 

спеціальністю «Онкологія» 
тиждень 77,91 

Тарифи на платні медичні послуги 

(затверджено розпорядженням голови ОДА №88 від 06.02.2018 року) 

№ 

п/п 
Назва послуги 

Одиниця 

виміру 
Тариф без ПДВ 

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що 

надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини 

1.Рентгенологічні дослідження 

1.1. 
Оглядова рентгенографія молочної 

залози в одній проекції 
дослідження 71,21 

1.2. 
Оглядова рентгенографія молочної 

залози у двох проекціях 
дослідження 121,91 

1.3. 
Прицільна рентгенографія молочної 

залози 
дослідження 71,21 

1.4. 
Рентгенографія м'яких тканин 

аксилярних ділянок 
дослідження 101,37 

1.5. 
Пневмокістографія утворення, яке 

пальпується 
дослідження 162,97 

2.Радіонулідні дослідження 

2.1. 
Статична планарна сцинтиграфія печінки 

(4 проекції) 
дослідження 404,87 

2.2. 
Статична планарна сцинтиграфія нирок 

(3 проекції) 
дослідження 396,71 

2.3. 

Статична планарна сцинтиграфія 

суглобів (2 проекції) 
дослідження 764,09 

кожна наступна проекція дослідження 87,22 



2.4. 

Статична планарна сцинтиграфія 

лімфатичної системи (непряма 

лімфоргафія) (2 проекції) 

дослідження 778,00 

2.5. 
Статична планарна сцинтиграфія 

щитовидної залози 
дослідження 190,54 

2.6. Радіографічне дослідження нирок дослідження 158,54 

 

2. Порядок формування тарифів 

Формування тарифів здійснюється відповідно постанови КМУ від 17 вересня 1996р. 

№1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 

комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" із 

змінами 

Відповідно до схеми надання послуг розраховуються калькуляції на надання послуг 

(однієї).  

Тариф на платну послугу формується виходячи з собівартості одиниці послуги плюс 

прибуток. Рівень рентабельності регулює доступність послуги та в охороні здоров'я обсяг 

коштів, що направляється на погашення дефіциту бюджету загального фонду.  

Собівартість послуг обраховується за наступними статями калькуляції:  

1. Сировина та матеріали.  

2. Основна заробітна плата.  

3. Додаткова заробітна плата.  

4.Відрахування до соціальних фондів 

5.Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.  

6.Накладні витрати.  

 

Після перевірки всіх розрахункових матеріалів у Департаменті охорони здоров’я  

матеріали передаються до управління економіки. Після розгляду цим управлінням, проект 

розпорядження з документами направляються на експертизу до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, а потім публікуються в пресі і в разі визнання 

регуляторним актом, розглядаються за круглим столом, на який запрошуються 

представники управління економіки, громадських організацій, представників ЛПЗ області, 

управління юстиції та при участі розробника ДОЗ. Після позитивного проходження цих 

стадій розгляду, розпорядження затверджується головою ОДА та подається на реєстрацію 

до управління юстиції. Через 10 днів після реєстрації, розпорядження вводиться в дію.  

3. Умови та порядок оплати послуг 

Оплату за наданні послуги можна здійснити у готівковій формі через термінал, який 

встановлений в Подільському регіональному центрі онкології, або в безготівковій формі 

за рахунком 31555242125077 в ГУДКСУ у Вінницькій області МФО 802015, ЗКПО 

05484161. 

 



Інформація про надання приміщень в оренду 

 

станом на 27.02.2018 р.  

   

№ 

п\п 

Перелік орендарів  
№ типового 

договору  

Розпорядження 

голови обласної ради 

№, дата 

Орендована 

площа, кв.м 

1 ПП Конекс №3/2016 №251 від 16.12.2016р. 59,7 

2 ПП Шевчук О.М. №4/2017 №87 від 14.04.2017 2 

3 ПП Герасимишина Е.О. №5/2017 №54 від 28.03.2017 39,2 

4 ПП Дмітрієва В.М. №6/2016 №251 від 16.12.2016р. 8 

5 ПП Ковальчук Н.А. №7/2015 №25 від 09.02.2015 18 

6 ПП Валявський І.А.    №8-1/2017 №192 від 07.09.2017 7 

7 ПП Валявський І.А.  №8-2/2017 №192 від 07.09.2017 37,2 

8 ПП Кривов'яз С.О. №219-17-пр. 279 від 19.12.2017р. 18 

9 АТ "Укрексімбанк" №11/2018 №26 від 06.02.2018р. 1 

10 ПП Мандриш О.А. №12/2017 №87 від 14.04.2017 2 

11 ФОП Могуча С.В. №1/2017 №87 від 14.04.2017 8 

12 Фірма "Авіценна" №177-16-н. №168 від 20.09.2016 18 

13 

ТОВ "Підприємство 

комунальних 

платежів"(хірургічний 

корпус) 

№208-17-н №137 від 15.06.2017 2 

14 
ТОВ "Імпульс-

діагностика" 
№178-16-н №170 від 20.09.2016 45,7 

15 

ТОВ "Підприємство 

комунальних 

платежів"(поліклінічне 

відділення) 

№218-17-н №211 від 10.10.2017 2 

 
ВСЬОГО:     267,8 

Порядок оплати за надані приміщення в оренду згідно Розпоряджень Вінницької 

обласної Ради 


