
ЛЮБОТИНСЬКА MICьKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

ВЦ 10 грудня 2019 polqy

Про встановлення тарифiв на платнi послуги
по КНП <dIюботинська MicbKa лiкарнш>
Люботинеькоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi

ль 219

Заслухавши начальника вiддi.тry мiсцевого економiчного розвитку I. КУДЮ щодо
встаIIовлеЕня тарифiв на платнi посJцги, якi надаються КНП кЛюботинська MicbKa лiкарня>
Люботинськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi, керуюtIись положеншIм про платнi меди.пri
посJгуги по KoMyHttпbHoMy некомерцiЙному пiдприемству кЛюботинська MicbKa лiкарня>
Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi, у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27.|2.201-7 р. М 1075 кПро затвердження Методики розрзv,fiIк}/
BapTocTi посJtуги з медищIого обслуговуванIuD), Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Уrqраiни вiд
17 вересня 1996 р. J\Ъ 1138 кПро затвердження перелiку платних посJцlт, якi надаються в
державних комунzrльних зtlкJlадiж охорони здоров'я та вищих медиЕIних нilвчЕlJьних
з€lкJIаДах), керуютIись п. 2 ст.28 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве с.lN{оврядувzlнIuI в YKpaiHi>,
виконавчий KoMiTeT Jhоботинськоi MicbKoi рали

ВИРIШИВ:

1. Встановити тарифи Еа платнi послуги, якi надае КНП кЛюботинська MicbKa лiкарня>
Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi, та ввести ix в дiю з 15 грудня 2019 р.
(додаток).

2. Рiшення виконавчого KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради вiд 10 вересня 201t ,loKy
j\bl52 <Про встtlновлення тарифiв на платнi посrцти по КНП <Люботинська MicbKa лiкарня>
Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi> вважати таким, що втратило .шrннiсть.

3. Контроль за виконанЕям рiшення покласти на заступЕика мiського голови з питtшь
дiяпьносli виконавчих органiв ради В. РУБАНА та на головного лiкаря КНП кЛюботинська
MicbKa лiкарня> Люботинськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi О. КАНДАУРОВУ.
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Мiський Л. ЛАЗУРЕНКО



         Додаток  

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              рішення виконавчого комітету 

              Люботинської міської ради 

              від 10 грудня 2019 р. № 191 

 

Тарифи 

на платні послуги, які надає КНП «Люботинська міська лікарня» 

Люботинської міської ради Харківської області 

  

№ з/п Види послуг 
Вартість 

послуг, грн.  

1 Медичні огляди окремих лікарів: 
 

1.1. Медичний огляд лікаря онколога 24,40 

1.2. Медичний огляд лікаря терапевта 16,60 

1.3. Медичний огляд лікаря отоларинголога 16,50 

1.4. Медичний огляд лікаря фтизіатра 21,10 

1.5. Медичний огляд лікаря хірурга 14,20 

1.6. Медичний огляд лікаря невропатолога 8,70 

1.7. Медичний огляд лікаря стоматолога 25,70 

1.8. Медичний огляд лікаря дерматовенеролога 15,20 

1.9. Медичний огляд лікаря ендокринолога 17,20 

1.10. Медичний огляд лікаря кардіолога 22,30 

1.11. Медичний огляд лікаря психіатра 18,00 

1.12. Медичний огляд лікаря нарколога 18,00 

1.13. Медичний огляд лікаря гінеколога 48,10 

1.14. Медичний огляд лікаря гінеколога+онкоогляд 67,10 

1.15. Медичний огляд лікаря інфекціоніста 20,70 

1.16. Медичний огляд лікаря офтальмолога 13,50 

1.17. Медичний огляд лікаря ортопеда-травматолога 24,10 

  2. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 15,00 

  
3. Калькуляція вартості медичної сестри, задіяної в пришкільниї 

таборах або супроводі (за 1 годину) 
46,50 

  

4. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із 

застосуванням телемедицини 

  

4.1. Загальний клінічний аналіз крові 53,40 

4.2. Клінічний аналіз крові на наявність глюкози 32,50 

4.3. Аналіз крові на РМП 24,50 



4.4. Аналіз крові на групу та резус-фактор 14,90 

4.5. Аналіз крові на протромбіновий індекс 24,40 

4.6. Аналіз крові на коагулограму 52,20 

4.7. Визначення фібріногену в плазмі крові 27,80 

4.8. Аналіз крові на ГГТ 28,80 

4.9. Забір крові на визначення ВІЛ-інфекції 24,50 

4.10. Визначення білірубіну в сироватці крові 27,70 

4.11. Визначення карбоксігемоглобіну в сироватці крові 47,80 

4.12. Клінічний аналіз крові з підрахунком тромбоцитів 50,50 

4.13. Визначення холестерину в сироватці крові 33,50 

4.14. Аналіз крові на терморезистентність еритроцитів 11,60 

4.15. Клінічний аналіз сечі по Зимницькому 18,40 

4.16. Визначення АлАТ в сироватці крові 24,00 

4.17. Визначення АсАТ в сироватці крові 27,00 

4.18. Клінічний аналіз сечі 22,40 

4.19. Дослідження мазка на флору 15,30 

4.20. Цитологічне дослідження мазка (норма) 13,10 

4.21. Цитологічне дослідження мазка (патологія) 24,30 

4.22. Бактеріоскопічне дослідження мокротиння 49,80 

4.23. Клінічне дослідження мокротиння 62,30 

4.24. Бактеріальне дослідження зіву і носа на патогенний стафілокок 72,10 

4.25. Бактеріальне дослідження калу на бацилоносійство 111,30 

4.26. Дослідження калу на яйця гельмінтів методом Фюллеборна 43,80 

4.27. Дослідження калу на приховану кров 55,10 

4.28. Дослідження очного дна 63,00 

4.29. Онкоогляд 28,20 

4.30. Вестібулометрія 17,90 

4.31. Ультразвукові дослідження   

4.31.1   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: вилочкова залоза 52,10 

4.31.2. 
  Ультразвукове дослідження судин: допплерографія судин в 

імпульсному режимі 
104,00 

4.31.3. 
  Ультразвукове дослідження судин: допплерометрія судин із 

спектральним аналізом у постійному режимі 
114,70 

4.31.4. 
  Ультразвукове дослідження судин з кольоровим допплерівським 

картуванням 
114,20 

4.31.5. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія з 

допплерівським аналізом 
114,90 

4.31.6. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія з 

кольоровим картуванням 
114,70 

4.31.7.   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія 76,80 

4.31.8. 

  Комплексне ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

жінок): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі+матка+яєчники 

113,50 



4.31.9. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для жінок): 

матка+яєчники 
64,30 

4.31.10. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: жовчний 

міхур+жовчні протоки 
27,20 

4.31.11.   Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (звичайний випадок) 51,20 

4.31.12.   Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (складний випадок) 76,30 

4.31.13. 

  Комплексне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної 

системи: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова 
залоза + селезінка 

103,70 

4.31.14. 

  Ультразвукове дослідження: лікувально-діагностичні пункції органів, 

черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини 
малого тазу 

152,30 

4.31.15. 
  Ультразвукове дослідження: лікувально-діагностичні пункції 

поверхневих структур та м'яких тканин 
125,30 

4.31.16.   Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 39,30 

4.31.17. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для жінок): матка 

при вагітності+пренальне обстеження стану плода 
112,10 

4.31.18.   Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 76,30 

4.31.19.   Ультразвукове дослідження м'яких тканин 39,30 

4.31.20.   Ультразвукове дослідження новонароджених: внутрішні органи 77,50 

4.31.21.   Ультразвукове дослідження новонароджених: суглоби та кістки 76,30 

4.31.22.   Ультразвукове дослідження новонароджених: головний мозок 77,30 

4.31.23.   Ультразвукове дослідження периферичних судин 51,90 

4.31.24. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: печінка + 

жовчний міхур + жовчні протоки 
39,30 

4.31.25.   Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: печінка 27,20 

4.31.26. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

підшлункова залоза 
39,30 

4.31.27. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: плевральна 

порожнина 
51,70 

4.31.28. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 
внутрішніх органів 

114,20 

4.31.29. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 
внутрішніх органів із експрес-цитологічним дослідженням 

152,30 

4.31.30. 

  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

поверхневих структур та м'яких тканин із експрес-цитологічним 

дослідженням 

126,60 

4.31.31. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

селезінка+судини портальної системи 
39,60 

4.31.32.   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: середостіння 51,80 

4.31.33.   Ультразвукове дослідження слинних залоз 39,30 

4.31.34. 
  Ультразвукове дослідження судин: транскраніальна допплерографія 

судин головного мозку 
152,80 

4.31.35. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

поверхневих структур та м'яких тканин 
77,50 



4.31.36. 

  Комплексне ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

чоловіків): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням 
залишкової сечі+передміхурова залоза 

104,00 

4.31.37. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 

нирки+надниркові залози 
39,30 

4.31.38. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 
передміхурова залоза 

27,20 

4.31.39. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 
27,10 

4.31.40. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 
яєчки 

27,20 

4.31.41.   Ультразвукове дослідження щитовидної залози 51,50 

4.32. Електрокардіографія (ЕКГ) 17,00 

4.33. ЕКГ в 12-ти  відведеннях, яке проводиться у кабінеті (норма) 13,90 

4.34. ЕКГ в 12-ти  відведеннях, яке проводиться у кабінеті (патологія) 15,30 

4.35. Флюорографія 38,00 

4.36. Кольпоскопія 64,40 

4.37. ФЗД (тестування функції зовнішнього дихання) 25,70 

4.38. Вимірювання внутріочного тиску 13,60 

4.39. Аудіометрія 36,30 

4.40. Реовазографія 33,90 

4.41. Рентгенографія   

4.41.1. Рентгенографія легень (в двох проекціях) 82,30 

4.41.2. Рентгенографія легень (в одній проекції) 54,30 

4.41.3. Рентгенографія органів брюшної порожнини 54,10 

4.41.4. Рентгенографія хребта (шийний відділ) 82,30 

4.41.5. Рентгенографія хребта (грудний відділ) 82,30 

4.41.6. Рентгенографія хребта (поясничний відділ) 82,30 

4.41.7. Рентгенографія черепа (в двох проекціях) 71,00 

4.41.8. Рентгенографія придаткових пазух носа 42,00 

4.41.9. Рентгенографія нижньої щелепи (в  двох проекціях) 64,60 

4.41.10. Рентгенографія кісток носа 42,00 

4.41.11. Рентгенографія ключиці 42,00 

4.41.12. Іригографія 156,50 

4.41.13 Функціональне дослідження хребта 128,00 

4.41.14. Рентгенографія тазових кісток 42,00 

  
5. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за 
договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в 

тому числі з Фондом соціального страхування України) 

  



5.1. Медичні огляди окремих лікарів:   

5.1.1. Медичний огляд лікаря онколога 24,40 

5.1.2. Медичний огляд лікаря терапевта 16,60 

5.1.3. Медичний огляд лікаря отоларинголога 16,50 

5.1.4. Медичний огляд лікаря фтизіатра 21,10 

5.1.5. Медичний огляд лікаря хірурга 14,20 

5.1.6. Медичний огляд лікаря невропатолога 8,70 

5.1.7. Медичний огляд лікаря стоматолога 25,70 

5.1.8. Медичний огляд лікаря дерматовенеролога 15,20 

5.1.9. Медичний огляд лікаря ендокринолога 17,20 

5.1.10. Медичний огляд лікаря кардіолога 22,30 

5.1.11. Медичний огляд лікаря психіатра 18,00 

5.1.12. Медичний огляд лікаря нарколога 18,00 

5.1.13. Медичний огляд лікаря гінеколога 48,10 

5.1.14. Медичний огляд лікаря гінеколога+онкоогляд 67,10 

5.1.15. Медичний огляд лікаря інфекціоніста 20,70 

5.1.16. Медичний огляд лікаря офтальмолога 13,50 

5.1.17. Медичний огляд лікаря ортопеда-травматолога 24,10 

  5.2. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 15,00 

  
5.3. Калькуляція вартості медичної сестри, задіяної в пришкільниї 

таборах або супроводі (за 1 годину) 
46,50 

  

5.4. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із 
застосуванням телемедицини 

  

5.4.1. Загальний клінічний аналіз крові 53,40 

5.4.2. Клінічний аналіз крові на наявність глюкози 32,50 

5.4.3. Аналіз крові на РМП 24,50 

5.4.4. Аналіз крові на групу та резус-фактор 14,90 

5.4.5. Аналіз крові на протромбіновий індекс 24,40 

5.4.6. Аналіз крові на коагулограму 52,20 

5.4.7. Визначення фібріногену в плазмі крові 27,80 

5.4.8. Аналіз крові на ГГТ 28,80 

5.4.9. Забір крові на визначення ВІЛ-інфекції 24,50 

5.4.10. Визначення білірубіну в сироватці крові 27,70 

5.4.11. Визначення карбоксігемоглобіну в сироватці крові 47,80 

5.4.12. Клінічний аналіз крові з підрахунком тромбоцитів 50,50 

5.4.13. Визначення холестерину в сироватці крові 33,50 

5.4.14. Аналіз крові на терморезистентність еритроцитів 11,60 

5.4.15. Клінічний аналіз сечі по Зимницькому 18,40 

5.4.16. Визначення АлАТ в сироватці крові 24,00 

5.4.17. Визначення АсАТ в сироватці крові 27,00 

5.4.18. Клінічний аналіз сечі 22,40 



5.4.19. Дослідження мазка на флору 15,30 

5.4.20. Цитологічне дослідження мазка (норма) 13,10 

5.4.21. Цитологічне дослідження мазка (патологія) 24,30 

5.4.22. Бактеріоскопічне дослідження мокротиння 49,80 

5.4.23. Клінічне дослідження мокротиння 62,30 

5.4.24. Бактеріальне дослідження зіву і носа на патогенний стафілокок 72,10 

5.4.25. Бактеріальне дослідження калу на бацилоносійство 111,50 

5.4.26. Дослідження калу на яйця гельмінтів методом Фюллеборна 43,80 

5.4.27. Дослідження калу на приховану кров 55,10 

5.4.28. Дослідження очного дна 63,00 

5.4.29. Онкоогляд 28,20 

5.4.30. Вестібулометрія 17,90 

5.4.31. Ультразвукові дослідження   

5.4.31.1   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: вилочкова залоза 52,10 

5.4.31.2. 
  Ультразвукове дослідження судин: допплерографія судин в 

імпульсному режимі 
104,00 

5.4.31.3. 
  Ультразвукове дослідження судин: допплерометрія судин із 

спектральним аналізом у постійному режимі 
114,70 

5.4.31.4. 
  Ультразвукове дослідження судин з кольоровим допплерівським 
картуванням 

114,20 

5.4.31.5. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія з 

допплерівським аналізом 
114,90 

5.4.31.6. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія з 
кольоровим картуванням 

114,70 

5.4.31.7.   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія 76,80 

5.4.31.8. 

  Комплексне ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

жінок): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі+матка+яєчники 

113,50 

5.4.31.9. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для жінок): 

матка+яєчники 
64,30 

5.4.31.10. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: жовчний 

міхур+жовчні протоки 
27,20 

5.4.31.11.   Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (звичайний випадок) 51,20 

5.4.31.12.   Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (складний випадок) 76,30 

5.4.31.13. 
  Комплексне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної 
системи: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова 

залоза + селезінка 

103,70 

5.4.31.14. 

  Ультразвукове дослідження: лікувально-діагностичні пункції органів, 

черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини 
малого тазу 

152,30 

5.4.31.15. 
  Ультразвукове дослідження: лікувально-діагностичні пункції 

поверхневих структур та м'яких тканин 
125,30 

5.4.31.16.   Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 39,30 

5.4.31.17. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для жінок): матка 

при вагітності+пренальне обстеження стану плода 
112,10 

5.4.31.18.   Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 76,30 

5.4.31.19.   Ультразвукове дослідження м'яких тканин 39,30 

5.4.31.20.   Ультразвукове дослідження новонароджених: внутрішні органи 77,50 



5.4.31.21.   Ультразвукове дослідження новонароджених: суглоби та кістки 76,30 

5.4.31.22.   Ультразвукове дослідження новонароджених: головний мозок 77,30 

5.4.31.23.   Ультразвукове дослідження периферичних судин 51,90 

5.4.31.24. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: печінка + 
жовчний міхур + жовчні протоки 

39,30 

5.4.31.25.   Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: печінка 27,20 

5.4.31.26. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

підшлункова залоза 
39,30 

5.4.31.27. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: плевральна 

порожнина 
51,70 

5.4.31.28. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

внутрішніх органів 
114,20 

5.4.31.29. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

внутрішніх органів із експрес-цитологічним дослідженням 
152,30 

5.4.31.30. 

  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

поверхневих структур та м'яких тканин із експрес-цитологічним 
дослідженням 

126,60 

5.4.31.31. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

селезінка+судини портальної системи 
39,60 

5.4.31.32.   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: середостіння 51,80 

5.4.31.33.   Ультразвукове дослідження слинних залоз 39,30 

5.4.31.34. 
  Ультразвукове дослідження судин: транскраніальна допплерографія 

судин головного мозку 
152,80 

5.4.31.35. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 
поверхневих структур та м'яких тканин 

77,50 

5.4.31.36. 

  Комплексне ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

чоловіків): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі+передміхурова залоза 

104,00 

5.4.31.37. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 
нирки+надниркові залози 

39,30 

5.4.31.38. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 

передміхурова залоза 
27,20 

5.4.31.39. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 
27,10 

5.4.31.40. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 
яєчки 

27,20 

5.4.31.41.   Ультразвукове дослідження щитовидної залози 51,50 

5.4.32. Електрокардіографія (ЕКГ) 17,00 

5.4.33. ЕКГ в 12-ти  відведеннях, яке проводиться у кабінеті (норма) 13,90 

5.4.34. ЕКГ в 12-ти  відведеннях, яке проводиться у кабінеті (патологія) 15,30 

5.4.35. Флюорографія 38,00 

5.4.36. Кольпоскопія 64,40 

5.4.37. ФЗД (тестування функції зовнішнього дихання) 25,70 

5.4.38. Вимірювання внутріочного тиску 13,60 

5.4.39. Аудіометрія 36,30 

5.4.40. Реовазографія 33,90 

5.4.41. Рентгенографія   

5.4.41.1. Рентгенографія легень (в двох проекціях) 82,30 



5.4.41.2. Рентгенографія легень (в одній проекції) 54,30 

5.4.41.3. Рентгенографія органів брюшної порожнини 51,10 

5.4.41.4. Рентгенографія хребта (шийний відділ) 82,30 

5.4.41.5. Рентгенографія хребта (грудний відділ) 82,30 

5.4.41.6. Рентгенографія хребта (поясничний відділ) 82,30 

5.4.41.7. Рентгенографія черепа (в двох проекціях) 71,00 

5.4.41.8. Рентгенографія придаткових пазух носа 42,00 

5.4.41.9. Рентгенографія нижньої щелепи (в  двох проекціях) 64,60 

5.4.41.10. Рентгенографія кісток носа 42,00 

5.4.41.11. Рентгенографія ключиці 42,00 

5.4.41.12. Іригографія 156,50 

5.4.41.13 Функціональне дослідження хребта 128,00 

5.4.41.14. Рентгенографія тазових кісток 42,00 

  

6. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, 

іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в 
тому числі за договорами страхування 

  

6.1. Медичні огляди окремих лікарів:   

6.1.1. Медичний огляд лікаря онколога 24,40 

6.1.2. Медичний огляд лікаря терапевта 16,60 

6.1.3. Медичний огляд лікаря отоларинголога 16,50 

6.1.4. Медичний огляд лікаря фтизіатра 21,10 

6.1.5. Медичний огляд лікаря хірурга 14,20 

6.1.6. Медичний огляд лікаря невропатолога 8,70 

6.1.7. Медичний огляд лікаря стоматолога 25,70 

6.1.8. Медичний огляд лікаря дерматовенеролога 15,20 

6.1.9. Медичний огляд лікаря ендокринолога 17,20 

6.1.10. Медичний огляд лікаря кардіолога 22,30 

6.1.11. Медичний огляд лікаря психіатра 18,00 

6.1.12. Медичний огляд лікаря нарколога 18,00 

6.1.13. Медичний огляд лікаря гінеколога 48,10 

6.1.14. Медичний огляд лікаря гінеколога+онкоогляд 67,10 

6.1.15. Медичний огляд лікаря інфекціоніста 20,70 

6.1.16. Медичний огляд лікаря офтальмолога 13,50 

6.1.17. Медичний огляд лікаря ортопеда-травматолога 24,10 

  6.2. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 15,00 

  
6.3. Калькуляція вартості медичної сестри, задіяної в пришкільниї 

таборах або супроводі (за 1 годину) 
46,50 

  

6.4. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із 

застосуванням телемедицини 

  

6.4.1. Загальний клінічний аналіз крові 53,40 

6.4.2. Клінічний аналіз крові на наявність глюкози 32,50 

6.4.3. Аналіз крові на РМП 24,50 



6.4.4. Аналіз крові на групу та резус-фактор 14,90 

6.4.5. Аналіз крові на протромбіновий індекс 24,40 

6.4.6. Аналіз крові на коагулограму 52,20 

6.4.7. Визначення фібріногену в плазмі крові 27,80 

6.4.8. Аналіз крові на ГГТ 28,80 

6.4.9. Забір крові на визначення ВІЛ-інфекції 24,50 

6.4.10. Визначення білірубіну в сироватці крові 27,70 

6.4.11. Визначення карбоксігемоглобіну в сироватці крові 47,80 

6.4.12. Клінічний аналіз крові з підрахунком тромбоцитів 50,50 

6.4.13. Визначення холестерину в сироватці крові 33,50 

6.4.14. Аналіз крові на терморезистентність еритроцитів 11,60 

6.4.15. Клінічний аналіз сечі по Зимницькому 18,40 

6.4.16. Визначення АлАТ в сироватці крові 24,00 

6.4.17. Визначення АсАТ в сироватці крові 27,00 

6.4.18. Клінічний аналіз сечі 22,40 

6.4.19. Дослідження мазка на флору 15,30 

6.4.20. Цитологічне дослідження мазка (норма) 13,10 

6.4.21. Цитологічне дослідження мазка (патологія) 24,30 

6.4.22. Бактеріоскопічне дослідження мокротиння 49,80 

6.4.23. Клінічне дослідження мокротиння 62,30 

6.4.24. Бактеріальне дослідження зіву і носа на патогенний стафілокок 72,10 

6.4.25. Бактеріальне дослідження калу на бацилоносійство 111,30 

6.4.26. Дослідження калу на яйця гельмінтів методом Фюллеборна 43,80 

6.4.27. Дослідження калу на приховану кров 55,10 

6.4.28. Дослідження очного дна 63,00 

6.4.29. Онкоогляд 28,20 

6.4.30. Вестібулометрія 17,90 

6.4.31. Ультразвукові дослідження   

6.4.31.1   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: вилочкова залоза 52,10 

6.4.31.2. 
  Ультразвукове дослідження судин: допплерографія судин в 

імпульсному режимі 
104,00 

6.4.31.3. 
  Ультразвукове дослідження судин: допплерометрія судин із 

спектральним аналізом у постійному режимі 
114,70 

6.4.31.4. 
  Ультразвукове дослідження судин з кольоровим допплерівським 

картуванням 
114,20 

6.4.31.5. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія з 

допплерівським аналізом 
114,90 

6.4.31.6. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія з 

кольоровим картуванням 
114,70 

6.4.31.7.   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія 76,80 

6.4.31.8. 
  Комплексне ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 
жінок): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі+матка+яєчники 

113,50 

6.4.31.9. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для жінок): 
матка+яєчники 

64,30 



6.4.31.10. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: жовчний 

міхур+жовчні протоки 
27,20 

6.4.31.11.   Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (звичайний випадок) 51,20 

6.4.31.12.   Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (складний випадок) 76,30 

6.4.31.13. 
  Комплексне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної 
системи: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова 

залоза + селезінка 

103,70 

6.4.31.14. 

  Ультразвукове дослідження: лікувально-діагностичні пункції органів, 

черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини 
малого тазу 

152,30 

6.4.31.15. 
  Ультразвукове дослідження: лікувально-діагностичні пункції 

поверхневих структур та м'яких тканин 
125,30 

6.4.31.16.   Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 39,30 

6.4.31.17. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для жінок): матка 

при вагітності+пренальне обстеження стану плода 
112,10 

6.4.31.18.   Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 76,30 

6.4.31.19.   Ультразвукове дослідження м'яких тканин 39,30 

6.4.31.20.   Ультразвукове дослідження новонароджених: внутрішні органи 77,50 

6.4.31.21.   Ультразвукове дослідження новонароджених: суглоби та кістки 76,30 

6.4.31.22.   Ультразвукове дослідження новонароджених: головний мозок 77,30 

6.4.31.23.   Ультразвукове дослідження периферичних судин 51,90 

6.4.31.24. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: печінка + 

жовчний міхур + жовчні протоки 
39,30 

6.4.31.25.   Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: печінка 27,20 

6.4.31.26. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

підшлункова залоза 
39,30 

6.4.31.27. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: плевральна 

порожнина 
51,70 

6.4.31.28. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

внутрішніх органів 
114,20 

6.4.31.29. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

внутрішніх органів із експрес-цитологічним дослідженням 
152,30 

6.4.31.30. 

  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

поверхневих структур та м'яких тканин із експрес-цитологічним 
дослідженням 

126,60 

6.4.31.31. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

селезінка+судини портальної системи 
39,60 

6.4.31.32.   Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: середостіння 51,80 

6.4.31.33.   Ультразвукове дослідження слинних залоз 39,30 

6.4.31.34. 
  Ультразвукове дослідження судин: транскраніальна допплерографія 
судин головного мозку 

152,80 

6.4.31.35. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 
поверхневих структур та м'яких тканин 

77,50 

6.4.31.36. 

  Комплексне ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

чоловіків): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі+передміхурова залоза 

104,00 

6.4.31.37. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 
нирки+надниркові залози 

39,30 

6.4.31.38. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 

передміхурова залоза 
27,20 



6.4.31.39. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 
27,10 

6.4.31.40. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для чоловіків): 

яєчки 
27,20 

6.4.31.41.   Ультразвукове дослідження щитовидної залози 51,50 

6.4.32. Електрокардіографія (ЕКГ) 17,00 

6.4.33. ЕКГ в 12-ти  відведеннях, яке проводиться у кабінеті (норма) 13,90 

6.4.34. ЕКГ в 12-ти  відведеннях, яке проводиться у кабінеті (патологія) 15,30 

6.4.35. Флюорографія 38,00 

6.4.36. Кольпоскопія 64,40 

6.4.37. ФЗД (тестування функції зовнішнього дихання) 25,70 

6.4.38. Вимірювання внутріочного тиску 13,60 

6.4.39. Аудіометрія 36,30 

6.4.40. Реовазографія 33,90 

6.4.41. Рентгенографія   

6.4.41.1. Рентгенографія легень (в двох проекціях) 82,30 

6.4.41.2. Рентгенографія легень (в одній проекції) 54,30 

6.4.41.3. Рентгенографія органів брюшної порожнини 54,10 

6.4.41.4. Рентгенографія хребта (шийний відділ) 82,30 

6.4.41.5. Рентгенографія хребта (грудний відділ) 82,30 

6.4.41.6. Рентгенографія хребта (поясничний відділ) 82,30 

6.4.41.7. Рентгенографія черепа (в двох проекціях) 71,00 

6.4.41.8. Рентгенографія придаткових пазух носа 42,00 

6.4.41.9. Рентгенографія нижньої щелепи (в  двох проекціях) 64,60 

6.4.41.10. Рентгенографія кісток носа 42,00 

6.4.41.11. Рентгенографія ключиці 42,00 

6.4.41.12. Іригографія 156,50 

6.4.41.13 Функціональне дослідження хребта 128,00 

6.4.41.14. Рентгенографія тазових кісток 42,00 

  7. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби   

7.1. Видача витягу з історії хвороби 18,70 

7.2. Видача копії медичної довідки 25,10 

 

 

Керуюча справами виконкому                         Т. ПРИХОДЬКО 


