
 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕДИЦИНА ВМ» 

03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд.70 , оф. 230,232  

 (044) 221-53-62,  (044) 223-43-57  

www.medicina-vm.com 

Ідентифікаційний код № 34432418 

НАКАЗ 

«26» квітня 2021р. 

Про зміни та доповнення 

в діючих тарифах на послуги,  

що надаються ТОВ «Медицина ВМ» 

У зв’язку з виробничою необхідністю 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити наступні зміни до тарифів на послуги, що надаються 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Медицина ВМ» в новій 

редакції згідно Додатку 1 з 26 квітня 2021 року. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

                         

Директор                                                Л. Л. Васько 
 

  

№25 



Додаток 1 

до наказу Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Медицина ВМ» від 

«26» квітня 2021р. № 25 

ТАРИФИ 

на послуги, що надаються 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Медицина ВМ» 
Код 

послуги 
Найменування послуги 

Одиниця  

виміру 
Вартість без ПДВ (грн.) 

1 Розробка проекту тарифів на медичні послуги послуга 200,00 

2 
Підготовка даних для розробки тарифів на нозології 

згідно протоколів лікування 
нозологія 1200,00 

3 
Розробка проекту тарифів на нозології згідно 

підготовлених даних (код 2) 
нозологія 900,00 

4 Розробка проекту тарифів на операції, наркози послуга 450,00 

5 Розробка проекту тарифів на послуги в кількості від 1-10 послуга Ціна договірна 

6 Розробка проекту тарифів на комплексні послуги послуга Ціна договірна 

7 
Перерахунок тарифів на медичні послуги при зміні норм 

часу 
послуга 40,00 

8 
Перерахунок тарифів на медичні послуги при зміні норм 

витрат матеріалів 
послуга 40,00 

9 
Перерахунок тарифів на медичні послуги при зміні 

вартості матеріалів 
послуга Ціна договірна 

10 
Перерахунок тарифів на медичні послуги при зміні 

розрахунку витрат "Оплата праці медичного персоналу" 
послуга 40,00 

11 
Перерахунок тарифів на медичні послуги при зміні 

довідки про основні витрати 
послуга Ціна договірна 

12 
Перерахунок тарифів на медичні послуги при зміні 

відсотку премії 
послуга 

 

40,00 

13 
Перерахунок тарифів на медичні послуги при зміні 

відсотку рентабельності 
послуга 

 

40,00 

14 
Перерахунок тарифів на нозології згідно вимог діючого 

законодавства та інших змінах 
нозологія Ціна договірна 

15 
Підготовка додаткового примірника комплекту 

документів по розробці тарифів на послуги 
комплект Ціна договірна 

16 
Підготовка та оформлення документів по відкриттю та 

функціонуванню платних послуг та ін. 
комплект Ціна договірна 

17 Консультації з питань ціноутворення та ін. консультація Ціна договірна 

18 
Розробка, впровадження та супроводження програмного 

забезпечення 
послуга Ціна договірна 

19 Оформлення тендерної документації послуга Ціна договірна 

20 Розробка проекту тарифів на немедичні послуги послуга 200,00 

21 Розробка проекту тарифів на культурно-масові послуги послуга 200,00 

22 
Розробка проекту тарифів на путівки для санаторно-

курортних закладів 
послуга Ціна договірна 

23 
Розробка проекту тарифів на послуги з господарської 

діяльності 
послуга 200,00 

24 Розробка проекту тарифів на клінічні дослідження 
клінічне 

дослідження 
Ціна договірна 

25 Консультування з питань формування переліку та ін. послуга Ціна договірна 

26 
Перерахунок тарифів на медичні послуги при зміні назви 

послуги 
послуга 40,00 

 

 

 

 

 

Директор                                                Л. Л. Васько 
 

 
 


