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Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр 
репродукції людини» Запорізької обласної ради

.2021
НАКАЗ

№ //З

м. Запоріжжя

Про доповнення до прейскуранту
на платні медичні послуги

за виробничої необхідності, з метою організації додаткового джерела 
фінансових надходжень, відповідно до постанови КМУ від 17.09.1996 №1138 
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», 
Закону України від 21.06.2012 № 5007-УІ «Про ціни та ціноутворення», Закону 
України від19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», Податкового кодексу України, рішення Запорізької обласної ради від 
29.12.2020 № 20 «Про порядок складання, затвердження та внесення змін до 
фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для 
галузі охорони здоров’я)», пунктів 5.3.5, 6.1.5 та 6.1.15 Статуту КНП «ОМЦРЛ» 
ЗОР

НАКАЗУЮ:
1. Доповнити прейскурант на платні медичні послуги, який затверджений 

наказом директора КНП «ОМЦРЛ» ЗОР від 01.04.2021 № 102 (код послуги 
-80, 81,82).

2. Затвердити доповнення до прейскуранту на платні медичні послуги, що 
додається. Визначити термін дії доповнення до прейскуранту: з 27.05.2021 
до введення в дію нового прейскуранту (додається).

3. Медичному директору оприлюднити доповнення до прейскуранту на платні 
медичні послуги на сайті та стендах КНП «ОМЦРЛ» ЗОР.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Н. АВРАМЕНКО

Снадчук І.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор

Н.В. Авраменко 
? від 27.05.2021

ДОПОВНЕННЯ до ПРЕЙСКУРАНТУ 
на платні медичні послуги 

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний медичний центр репродукції 
строк введення в дію " 27 " травня 2021 року

грн.

№ 
з/п

КОД 
послуги Найменування послуги ОДИНИЦЯ 

виміру
вартість 
послуги

вартість 
реактивів, 

середовищ

ціна без 
пдв

1 2 3 4 5 6 7

212 80 Гістеросальпінгографія послуга 360 185 545
213 81 Рентгенографія (одна проекція) послуга 165 165
214 82 Рентгенографія (дві проекції) послуга 245 245

Заступник директора з економічних питань І.О. Снадчук


