
ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

--------------СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від         лютого 2021 року                                                                                             №  

м. Мала  Виска 

Про внесення змін до  

переліку платних послуг, що надаються  

населенню  КНП «Маловисківська лікарня»  

Маловисківської міської ради  

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

  

Керуючись статтями 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Маловисківської міської ради «Про платні послуги, що надаються населенню                                        

КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області» від 26 серпня 2021 року №837, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до Додатку 1 затвердженого рішенням Маловисківської міської ради 

«Про платні послуги, що надаються населенню КНП «Маловисківська лікарня» 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області»                      

від 26 серпня 2021 року №837  (зі змінами) та викласти в новій редакції (додається). 

2.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та на постійну комісію з гуманітарних питань. 

 

 

 

Міський голова                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

до рішення Маловисківської міської ради 

від                         2022 року №   

 

 

Перелік платних послуг, що надаються населенню 

КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

№

п

/

п 

Найменування послуги Відділення  

яке надає 

послуги 

Посада 

відповідальн

ої особи 

I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями 

1 Оздоровчий масаж, гімнастика, 

бальнеологічні процедури з 

метою профілактики 

захворювань та зміцнення 

здоров'я дорослого населення 

Фізіотерапевтичн

е  

Завідувач  

2 Операції штучного переривання 

вагітності в амбулаторних 

умовах (методом вакуум-

аспірації у разі затримки 

менструації терміном не більш 

як на 20 днів) та у стаціонарі (до 

12 тижнів вагітності), крім 

абортів за медичними і 

соціальними показаннями 

Акушерсько-

гінекологічне  

Завідувач  

3 Медичні огляди: 

для отримання виїзної візи 

(крім службових відряджень 

державних службовців та при 

виїзді на лікування за наявності 

відповідних медичних 

документів); 

попередні профілактичні 

медичні огляди при прийнятті на 

роботу та для отримання 

посвідчення водія транспортних 

засобів (крім випадків, коли 

медичні огляди проводяться за 

направленнями органів 

державної служби зайнятості), 

медичні огляди для отримання 

дозволу на право отримання та 

носіння зброї громадянами, а 

також відповідні періодичні 

профілактичні медичні огляди 

Поліклінічне  Заступник 

головного 

лікаря по 

поліклініці 

4 Протезування зубне Стоматологічне  Завідувач 

5 Корекція зору за допомогою 

окулярів та контактних лінз 

Поліклінічне Лікар - 

офтальмолог 

6 Лабораторні, діагностичні та 

консультативні послуги за 

Відділення 

клініко-

Завідувач 



зверненням громадян, що 

надаються без направлення 

лікаря 

діагностичної 

лабораторії 

7 Перебування у стаціонарі батьків 

у зв'язку з доглядом за дітьми 

віком понад 6 років, якщо це не 

зумовлено станом хворої дитини 

Дитяче 

Хірургічне 

Інфекційне 

Гінекологічне 

Завідувач 

Завідувач 

Завідувач 

Завідувач 

8 Медичне обслуговування, 

зокрема із застосуванням 

телемедицини, за договорами із 

суб’єктами господарювання, 

страховими організаціями (в 

тому числі з Фондом соціального 

страхування України) 

Приймальне 

відділення  

Медична 

сестра 

9 Діагностика, профілактика та 

лікування в госпрозрахункових 

кабінетах народної і 

нетрадиційної медицини 

Фізіотерапевтичн

е  

Лікар - 

рефлексотера

певт 

1

0 

Стажування лікарів (провізорів) - 

інтернів, якщо ці лікарі 

(провізори) - інтерни: 

закінчили недержавні вищі 

медичні (фармацевтичні) заклади 

освіти; 

закінчили державні вищі 

медичні (фармацевтичні) заклади 

освіти на умовах контракту; 

повторно проходять 

інтернатуру; 

бажають отримати другу 

спеціальність в інтернатурі 

В залежності від 

фаху 

Заступник 

головного 

лікаря по 

поліклініці 

1

1 

Видача копії медичної довідки, 

витягу з історії хвороби 

Задіяні відділення  Завідувачі, 

лікарі лікарні 

1

2 

Проведення мікробіологічних, 

паразитологічних, молекулярно-

генетичних, хімічних, 

токсикологічних та фізичних 

досліджень, що не належать до 

медичної допомоги населенню, 

та оформлення їх результатів 

Відділення 

клініко-

діагностичної 

лабораторії 

Лікар - 

бактеріолог 

II. Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності 

1 Перебування громадян за їх 

бажанням у медичних закладах з 

поліпшеним сервісним 

обслуговуванням 

Хірургічне 

Гінекологічне 

Терапевтичне 

Завідувач 

Завідувач 

Завідувач 

2 Послуги з підготовки тіла 

покійного до поховання або 

кремації (послуги перукаря, 

косметолога, бальзамування) 

Патанатомічне Лікар - 

патологоанат

ом 

3 Утримання тіл померлих у 

холодильній камері патолого-

анатомічного бюро після 

дослідження понад норми 

Патанатомічне Лікар - 

патологоанат

ом 



перебування, а також тих, що 

знаходяться на зберіганні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатку 1 

Вартість платних послуг, 

що надаються населенню  КНП «Маловисківська лікарня» 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

№

п

/

п 

Найменування послуг Одиниця виміру Тариф 

без 

ПДВ, 

гривен

ь за 

одиниц

ю 

виміру 

I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями 

1.Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою 

профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення 

1 Загальний масаж масаж 90,00 

2 Масаж уздовж хребта масаж 70,00 

3 Масаж  спини масаж 62,00 

4 Масаж комірцевої зони масаж 47,00 

5 Масаж попереково-крижового 

відділу 

масаж 53,00 

6 Масаж верхньої кінцівки масаж 47,00 

7 Масаж нижньої кінцівки масаж 47,00 

8 УВЧ терапія послуга 72,00 

9 Електропроцедура Екран  послуга 72,00 

1

0 

Магнітотерапія послуга 103,00 

1

1 

Мікрохвильова терапія послуга 72,00 

1

2 

Ультратонотерапія послуга 87,00 

1

3 

Д'Арсонвалізація послуга 87,00 

1

4 

СМТ (синусо – модульовані 

струми) 

послуга 102,00 

1 ДДТ (діодинамічні струми) послуга 83,00 



5 

1

6 

Електросон послуга 103,00 

1

7 

Електрофорез послуга 87,00 

1

8 

КВЧ терапія послуга 72,00 

1

9 

Загальне УФО послуга 117,00 

2

0 

Тубус кварц (локальне УФО) послуга 22,00 

2

1 

Лазеротерапія послуга 35,00 

2

2 

Інгаляція послуга 50,00 

2

3 

Тепловий масаж спини (масажне 

ліжко nuga best) 

послуга 204,00 

2

4 

Парафіно- озокеритова аплікація послуга 113,00 

2.Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом 

вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та 

у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними 

показаннями 

1 Операція штучного переривання 

вагітності в стаціонарних умовах 

методом вакуум-аспірації при 

затримці менструації (терміном 

до 12 тижнів вагітності) без 

ускладнень 

операція 460,00 

2 Операція штучного переривання 

вагітності в стаціонарних умовах 

методом вакуум-аспірації при 

затримці менструації (терміном 

до 12 тижнів вагітності) з 

ускладненням 

операція 1324,00 

3.Медичні огляди: 

для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців 

та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); 

попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для 

отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні 

огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), 

медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї 

громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди 

Медичні огляди: 

1 Лікарем -терапевтом огляд 54,00 

2 Лікарем -отоларингологом огляд 49,00 

3 Лікарем -стоматологом огляд 52,00 

4 Лікарем -дерматовенерологом 

(жінки) 

огляд 80,00 

5 Лікарем -дерматовенерологом 

(чоловіки) 

огляд 34,00 

6 Лікарем -невропатологом огляд 49,00 

7 Лікарем -хірургом огляд 40,00 



8 Лікарем -офтальмологом огляд 40,00 

9 Обстеження гостроти полів зору  обстеження 40,00 

1

0 

Лікарем -гінекологом огляд 106,00 

1

1 

Лікарем -урологом огляд 42,00 

1

2 

Лікарем -інфекціоністом огляд 43,00 

1

3 

Холодова проба обстеження  79,00 

1

4 

Акушеркою огляд 59,00 

1

5 

Лікарем -профпатологом 

(підготовка висновку медичного 

огляду) 

огляд 38,00 

1

6 

Лікарем -профпатологом (видача 

заключного акту про 

проходження  медичного огляду) 

огляд 76,00 

1

7 

Лікарем -психіатром 

(обов’язковий попередній та 

періодичний психіатричний 

огляд (без вартості сертифікату)) 

огляд 80,00 

1

8 

Лікарем -наркологом 

(обов’язковий попередній та 

періодичний наркологічний 

огляд (без вартості сертифікату)) 

огляд 100,00 

1

9 

Лікарем - терапевтом (Голова 

комісії) 

огляд 37,00 

2

0 

Лікарем -психіатром огляд 54,00 

2

1 

Медичною сестрою (секретар) послуга 26,00 

2

2 

Медичною сестрою 

антропометрії (2 чол) 

огляд 27,00 

2

3 

Медичний  профогляд 

призовників 

огляд 805,00 

2

4 

 

Медичний профогляд 

педагогічних працівників, 

бібліотекарів закладів освіти (без 

бак. обстеження)  

о

г

л

я

д 

жінки 690,00 

чоловіки 538,00 

2

5 

Медичний профогляд 

працівників харчоблоків  

о

г

л

я

д 

жінки 1169,00 

чоловіки 1017,00 

2

6 

Медичний профогляд 

працівників суду та поліції  

о

г

л

я

д 

жінки 918,00 

чоловіки 766,00 

2

7 

Періодичний медичний 

профогляд на отримання 

посвідчення водія транспортних 

огляд/обстеження 600,00 



засобів (без вартості бланку 

медичної довідки) 

2

8 

Попередній медичний профогляд 

на отримання посвідчення водія 

транспортних засобів (без 

вартості бланку медичної 

довідки) 

огляд/обстеження 641,00 

2

9 

Медичний профогляд на право 

отримання та носіння зброї 

огляд/обстеження 600,00 

3

0 

Медичний профогляд на видачу 

медичної довідки Ф 086 (без 

направлення сімейного лікаря) 

ог

ля

д/

об

ст

е

ж

ен

ня 

дівчата 563,00 

хлопці 411,00 

3

1 

Бланк на медичний профогляд , в 

тому числі психіатричний, 

наркологічний, на об’єкт 

дозвільної системи, щодо 

придатності до керування 

транспортним засобом 

 7,00 

4.Протезування зубне 

Стоматологія: 

1 Огляд хворого (включаючи 

запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої 

програми та лікування) 

огляд 50,00 

2 Консультація хворого 

(включаючи запис огляду та 

порада, дані на прохання лікаря  

іншим лікарем для спеціальної 

оцінки стану та подальшого 

лікування) 

консультація 36,00 

3 Лікування одного зуба при 

поверхневому і середньому 

карієсі 

процедура 100,00 

4 Лікування одного зуба при 

глибокому карієсі 

процедура 140,00 

5 Усунення дефекту пломби процедура 95,00 

6 Лікування одного зуба при 

пульпіті (препарування 

кар.порожнини, розкриття 

пульпової камери) 

процедура 100,00 

7 Накладання девіталізуючої пасти 

та пов’язки 

процедура 35,00 

8 Пульпотомія процедура 38,00 

9 Екстерпація  пульпи з одного 

кореня зуба 

процедура 47,00 

1

0 

Лікування пульпіту під 

анестезією однокореневого зуба 

процедура 201,00 

1 Пломбування одного каналу процедура 107,00 



1 кореня зуба пастою, що 

полімеризується типу «Тіедент», 

«Еодент» 

1

2 

Пломбування одного каналу 

кореня зуба пастою, що 

полімеризується типу 

«Крезодент» 

процедура 130,00 

1

3 

Інструментальна та 

медикаментозна обробка одного 

каналу зуба 

процедура 83,00 

1

4 

Механічне та хімічне 

розширення облітерованого 

каналу зуба 

процедура 256,00 

1

5 

Видалення постійної пломби процедура 64,00 

1

6 

Розпломбіровка одного 

кореневого каналу зуба 

процедура 154,00 

1

7 

Постановка (анкерного штифта) процедура 177,00 

1

8 

Накладання тимчасової пломби процедура 34,00 

1

9 

Зняття тимчасової пломби процедура 26,00 

2

0 

Полірування  пломби процедура 86,00 

2

1 

Накладання лікувальної пов’язки 

при лікуванні карієсу та його 

ускладнень 

процедура 56,00 

2

2 

Накладання постійної пломби з 

хімічного композиту Альфа - 

дент, Даймонт-брайт 

процедура 121,00 

2

3 

Накладання пломби при 

лікуванні карієсу та його 

ускладнень з хімічного 

композиту Терафіл 

процедура 143,00 

2

4 

Накладання пломби при 

лікуванні карієсу та його 

ускладнень з фотополімерного 

матеріалу Лателюкс 

процедура 205,00 

2

5 

Накладання пломби при 

лікуванні карієсу та його 

ускладнень за допомогою 

Цеміону, Белацину 

процедура 68,00 

2

6 

Накладання пломби при 

лікуванні карієсу та його 

ускладнень з хімічного 

композиту Евікрол 

процедура 106,00 

2

7 

Огляд порожнини рота, 

визначення парадонтологічного 

статусу 

огляд 102,00 

2

8 

Зняття зубного каменю з одного 

зуба 

процедура 50,00 

2

9 

Відновлення коронки  

однокориневого зуба хімічним 

процедура 280,00 



композитом  

3

0 

Відновлення коронки  

однокориневого зуба 

фотополімерним матеріалом  

процедура 324,00 

3

1 

Лікування каналу  зуба при 

періодонтиті 

процедура 77,00 

3

2 

Лікування зуба при періодонтиті 

(препаровка каріозної 

порожнини, розкриття каналів) 

процедура 87,0 

3

3 

Відновлення коронки 

багатокориневого зуба за 

допомогою анкерного штифта на 

основі хімічного композиту 

процедура 567,0 

3

4 

Відновлення коронки 

багатокориневого зуба за 

допомогою анкерного штифта та 

фотополімерного матеріалу 

процедура 629,0 

Протезування: 

1 Консультація та первинний 

огляд лікарем - ортопедом 

огляд 102,00 

2 Одиночна штампована коронка шт 617,00 

3 Виготовлення пластмасової 

коронки 

шт 722,00 

4 Виготовлення повного знімного 

пластинчатого протезу з 

корекцією з пластмасовими 

зубами 

протез 1451,00 

5 Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

1 зубом 

протез 1309,00 

6 Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

2 зубами 

протез 1322,00 

7 Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

3 зубами 

протез 1332,00 

8 Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

4 зубами 

протез 1341,00 

9 Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

5 зубами 

протез 1352,00 

1

0 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

6 зубами 

протез 1362,00 

1

1 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

7 зубами 

протез 1372,00 

1

2 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

8 зубами 

протез 1382,00 

1

3 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

9 зубами 

протез 1392,00 



1

4 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

10 зубами 

протез 1402,00 

1

5 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

11 зубами 

протез 1412,00 

1

6 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

12 зубами 

протез 1422,00 

1

7 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

13 зубами 

протез 1432,00 

1

8 

Виготовлення знімного 

часткового протезу з корекцією з 

14 зубами 

протез 1442,00 

1

9 

Спайка двох коронок зі сталі процедура 89,00 

 Ремонт протезів:   

2

0 

Починка знімного протезу 

перелому базису 

процедура 240,00 

2

1 

Починка знімного протезу - два 

переломи в одному базисі 

процедура 267,00 

2

2 

Кріплення одного зуба процедура 302,00 

2

3 

Кріплення одного кламера процедура 301,00 

Хірургічна стоматологія: 

1 Огляд хворого (включаючи 

запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої 

програми лікування) 

огляд 50,00 

2 Консультація хворого 

(включаючи запис огляду та 

порада, дані на прохання лікаря 

іншим лікарем для спеціальної 

оцінки стану та подальшого 

лікування) 

консультація 36,00 

3 Знеболювання провідникове 

лідокаїном  

маніпуляція 67,00 

4 Знеболювання провідникове 

(анестетик на основі артикаїну) 

маніпуляція 107,00 

5 Знеболювання інфільтраційне  

(анестетик на основі артикаїну) 

маніпуляція 81,00 

6 Знеболювання інфільтраційне 

(анестетик на основі лідокаїну) 

маніпуляція 53,00 

7 Аналіз рентгенограми 

прицільної  

консультація 30,00 

8 Видалення зуба просте 

(включаючи витрати часу на 

огляд хворого, анестезію, 

заповнення документів) 

операція 165,00 

9 Видалення зуба складне 

(включаючи витрати часу на 

огляд хворого, анестезію, 

операція 253,00 



заповнення документів) 

1

0 

Видалення зуба під 

аплікаційною анестезією 

(бензокаїн) 

операція 88,00 

1

1 

Видалення зуба атипове з 

викроюванням слизово-

періостального клаптя, 

видалення фрагмента 

кортикальної пластинки 

альвеолярного паростка 

операція 463,00 

1

2 

Накладання швів на лунку після 

видалення зуба 

операція 153,00 

1

3 

Розкриття абсцесу, фурункулу, 

(дренування) 

операція 140,00 

1

4 

Лікування альвеоліту кюретажем 

ямки  

операція 143,00 

1

5 

Розтин капюшона операція 125,00 

1

6 

Резекція капюшона операція 159,00 

1

7 

Припинення кровотечі після 

видалення зуба 

маніпуляція 210,00 

1

8 

Видалення доброякісних 

новоутворень м’яких тканин 

ротової порожнини (папіломи, 

фіброми та ін.) 

операція 406,00 

1

9 

Вправлення вивиху висково-

нижньощелепного суглобу 

процедура 206,00 

2

0 

Первинна хірургічна обробка 

рани та пов’язка 

операція 371,00 

2

1 

Знеболювання аплікаційне 

(бензокаіном) 

процедура 42,00 

2

2 

Видалення тимчасового зуба операція 77,00 

2

3 

Зняття швів операція 50,00 

2

4 

Перев’язка після хірургічного 

втручання 

процедура 50,00 

2

5 

Розтин та дренування при 

періоститі 

операція 97,00 

2

6 

Видалення екзостозів (в ділянці 

одного зуба) 

операція 150,00 

5.Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 

1 Корекція зору за допомогою 

окулярів та контактних лінз 

процедура 207,00 

6.Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням  громадян, 

що надаються без направлення лікаря 

Консультативні послуги лікарями 

1 Лікарем -терапевтом огляд 84,00 

2 Лікарем -отоларингологом огляд 86,00 

3 Лікарем-ортопед-травматологом огляд 85,00 

4 Лікарем -дерматовенерологом  огляд 84,00 

5 Лікарем -невропатологом огляд 84,00 



6 Лікарем -хірургом огляд 85,00 

7 Лікарем -офтальмологом огляд 85,00 

8 Лікарем -гінекологом огляд 122,00 

9 Лікарем ендокринологом огляд 85,00 

Лабораторні, діагностичні послуги 

1 Флюорографія обстеження  47,00 

2 ЕКГ (мед.профогляд) обстеження  59,00 

3 ЕКГ дослідження у 12 

відведеннях, яке проводиться у 

кабінеті 

обстеження 81,00 

4 Довгочасне ЕКГ дослідження - 

Холтерівське моніторування 

обстеження 181,00 

5 Довгочасне ЕКГ дослідження - 

Холтерівське  

обстеження 181,00 

6 Велоергометрія-етап обстеження 116,00 

7 Спірографія обстеження  93,00 

8 Загальний аналіз крові 

(розгорнутий) 

обстеження  61,00 

9 Загальний аналіз сечі обстеження  37,00 

1

0 

Загальний аналіз сечі (на 

аналізаторі) 

дослідження  32,00 

1

1 

Аналіз сечі по Зимницькому дослідження 29,00 

1

2 

Аналіз сечі по Нечипоренко дослідження 48,00 

1

3 

Визначення сечовини дослідження  66,00 

1

4 

Визначення сечової кислоти дослідження  73,00 

1

5

  

Аналіз на Helikobakter pylori 

(сеча) 

дослідження  87,00 

1

6 

Аналіз сечі на ацетон дослідження  32,00 

1

7 

Аналіз сечі на цукор дослідження  22,00 

1

8 

Аналіз на альфа амілазу, діастаза 

сечі 

дослідження 59,00 

1

9 

Аналіз крові РМП обстеження  37,00 

2

0 

Аналіз крові ГГТ обстеження  59,00 

2

1 

Аналіз крові на групу та резус-

фактор 

обстеження  41,00 

2

2 

Аналіз крові на швидкість 

згортання та тривалість 

кровотечі 

дослідження  43,00 

2

3 

Аналіз крові на цукор дослідження  28,00 

2

4 

Аналіз на Helikobakter pylori 

(кров) 

дослідження  79,00 

2

5 

Аналіз на холестерин 

(загальний) 

дослідження  58,00 



2

6 

Аналіз сироватки крові на калій, 

натрій, хлор 

дослідження  77,00 

2

7 

Аналіз АЛТ обстеження  60,00 

2

8 

Аналіз АСТ обстеження  61,00 

2

9 

Аналіз тімолової проби дослідження  53,00 

3

0 

Аналіз визначення білірубіну в 

крові 

дослідження  46,00 

3

1 

Визначення методом ІФА tr, pal 

(Васермана) 

дослідження  63,00 

3

2 

Визначення фосфору в сироватці  

крові  

дослідження  63,00 

3

3 

Аналіз на печінкові проби дослідження 114,00 

3

4 

Аналіз на білкові фракції 

(загальний білок) 

дослідження 47,00 

3

5 

Аналіз поверхневого антигену 

вірусу гепатиту «В» (HBsAg) 

дослідження 56,00 

3

6 

Швидкий тест до вірусу гепатиту 

«В» (HBsAg) 

дослідження 97,00 

3

7 

Аналіз на антитіла до вірусу 

гепатиту «С» (HCV) 

дослідження 56,00 

3

8 

Швидкий тест до вірусу гепатиту 

«С» (HCV) 

дослідження 97,00 

3

9 

Аналіз на хламідіоз Іq G  дослідження 58,00 

4

0 

Аналіз на хламідіоз Іq A дослідження 58,00 

4

1 

Аналіз на антитіла до 

токсоплазмозу             Іq G 

дослідження 131,00 

4

2 

Аналіз сироватки крові на 

тропоніни 

дослідження 101,00 

4

3 

Аналіз на антитіла на герпес Іq G дослідження 60,00 

4

4 

Аналіз на антитіла на герпес Іq 

М 

дослідження 63,00 

4

5 

Аналіз PSA 

(простатспецифічний антиген) 

дослідження 93,00 

4

6 

Аналіз на червоничку Іq М дослідження 67,00 

4

7 

Аналіз на червоничку Іq G дослідження 62,00 

4

8 

Аналіз на токсоплазмоз Іq М дослідження 64,00 

4

9 

Аналіз на цитомегаловірус Іq G дослідження 65,00 

5

0 

Аналіз на цитомегаловірус Іq М дослідження 61,00 

5

1 

Аналіз на ліпідограму 

(холестерин загальний, бета - 

ліпопротеіди) 

дослідження 100,00 



5

2 

Аналіз на протромбіновий індекс 

ПІ+МНО 

дослідження 87,00 

5

3 

Аналіз коагулограми дослідження 181,00 

5

4 

Аналіз на сироваткове залізо та 

ЗЗЗ 

дослідження 98,00 

5

5 

Аналіз на ревмопроби  дослідження 95,00 

5

6 

Визначення креатиніну дослідження 67,00 

5

7 

Визначення тригліцериди дослідження 76,00 

5

8 

Аналіз калу методом Фюлеборна 

(гельмінтози) 

дослідження 70,00 

5

9 

Мазки на цитологічне 

дослідження жіночих статевих 

органів 

дослідження 32,00 

6

0 

Мазки на гонококи та 

тріхомонади (гонорея) 

дослідження 63,00 

6

1 

Копрограма дослідження 90,00 

6

2 

Демодекоз обстеження 70,00 

6

3 

Оніхомікоз (забір на 

мікроскопію нігті) 

обстеження 35,00 

6

4 

Дерматоскопія обстеження 104,00 

6

5 

Аналіз ІФА для виявлення lgM 

до нуклеокаксидного антигену 

коронавірусу  SARS-CоV-2 

дослідження 209,00 

6

6 

Аналіз ІФА для виявлення lgG 

до нуклеокаксидного антигену 

коронавірусу  SARS-CоV-2 

дослідження 209,00 

6

7 

Тропонін (імунофлуоресцентний 

аналізатор FA50) 

дослідження 335,00 

6

8 

Д - димер (імунофлуоресцентний 

аналізатор FA50) 

дослідження 262,00 

6

9 

Глікогемоглобін HbA1с 

(імунофлуоресцентний 

аналізатор FA50) 

дослідження 262,00 

7

0 

С-реактивний білок 

(імунофлуоресцентний 

аналізатор FA50) 

дослідження 141,00 

7

1 

Прокальцитонін 

(імунофлуоресцентний 

аналізатор FA50) 

дослідження 343,00 

7

2 

Визначення С - реактивного 

білку 

дослідження 59,00 

7

3 

Визначення альбуміну  дослідження 50,00 

7

4 

Тиреотропний гормон (ТТГ) 

(імунофлуоресцентний 

аналізатор FA50) 

дослідження 192,00 



7

5 

Тироксин (Т4) 

(імунофлуоресцентний 

аналізатор FA50) 

дослідження 192,00 

7

6 

Визначення креатиніну (з 

швидкістю клубочкової 

фільтрації) 

дослідження 75,00 

7

7 

Визначення кальцію в сироватці 

крові 

дослідження 65,00 

Рентгенологічні дослідження: 

1 Рентгенографія ОГК (оглядова) в 

одній проекції  

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

136,00 

(плівка 

20*25) 

117,00 

2 Рентгенографія ОГК (оглядова) в 

двох проекціях  

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

230,00 

(плівка 

20*25) 

192,00 

3 Рентгенографія черевної 

порожнини (оглядова)  

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

179,00 

(плівка 

20*25) 

160,00 

4 Рентгенографія периферійних 

відділів кістяка та хребта в одній 

проекції  

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

136,00 

(плівка 

20*25) 

117,00 

5 Рентгенографія периферійних 

відділів кістяка та хребта в двох 

проекціях 

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

230,00 

(плівка 

20*25) 

192,00 

6 Рентгенографія черепа в двох 

проекціях   

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

230,00 

(плівка 

20*25) 

192,00 

7 Рентгенографія колоносових 

пазух   

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

136,00 

(плівка 

20*25) 

117,00 

8 Рентгенографія висково-

щелепного суглоба  

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

179,00 

(плівка 

20*25) 

160,00 

9 Рентгенографія нижньої щелепи обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

179,00 

(плівка 

20*25) 

160,00 

1

0 

Рентгенографія кісток носа обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

136,00 

(плівка 

20*25) 

117,00 

1

1 

Рентгенографія скроневої кістки обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

179,00 

(плівка 

20*25) 

160,00 



1

2 

Рентгенографія ключиці обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

136,00 

(плівка 

20*25) 

117,00 

1

3 

Рентгенографія ребер із 

аутокомпресією під час дихання 

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

221,00 

(плівка 

20*25) 

202,00 

1

4 

Рентгенографія груднини з 

компресією під час дихання 

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

348,00 

(плівка 

20*25) 

329,00 

1

5 

Рентгенографія грудного відділу 

хребта з компресійним поясом 

під час дихання 

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

315,00 

(плівка 

20*25) 

277,00 

1

6 

Функціональне дослідження 

хребта 

обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

272,00 

(плівка 

20*25) 

234,00 

1

7 

Рентгенографія кісток тазу обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

136,00 

(плівка 

20*25) 

117,00 

1

8 

Урографія внутрішньовенна обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

493,00 

(плівка 

20*25) 

436,00 

1

9 

Іригографія обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

584,00 

(плівка 

20*25) 

527,00 

2

0 

Гістеросальпінгографія обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

360,00 

(плівка 

20*25) 

322,00 

2

1 

Фістулографія обст

еже

ння 

(плівка 

25*30) 

272,00 

(плівка 

20*25) 

234,00 

2

2 

Рентгенографія зубів обсте

женн

я 

(плівка 

20*25) 

114,00 

2

3 

Рентгенографія ОГК (оглядова) в 

одній проекції  

обсте

женн

я 

(плівка 

30*40) 

101,00 

(плівка 

24*30) 

94,00 

2

4 

Рентгенографія ОГК (оглядова) в 

двох проекціях  

обсте

женн

я 

(плівка 

30*40) 

162,00 

(плівка 

24*30) 

148,00 

2

5 

Рентгенографія черевної 

порожнини (оглядова)  

обст

еже

(плівка 

30*40) 

141,00 



ння 

2

6 

Рентгенографія периферійних 

відділів кістяка та хребта в одній 

проекції 

обсте

женн

я 

(плівка 

30*40) 

101,00 

(плівка 

24*30) 

94,00 

2

7 

Рентгенографія периферійних 

відділів кістяка та хребта в двох 

проекціях 

обсте

женн

я 

(плівка 

30*40) 

162,00 

(плівка 

24*30) 

148,00 

2

8 

Рентгенографія черепа в одній 

проекції   

обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

102,00 

2

9 

Рентгенографія черепа в двох 

проекціях   

обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

162,00 

3

0 

Рентгенографія колоносових 

пазух   

обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

101,00 

(плівка 

24*30) 

86,00 

3

1 

Рентгенографія висково-

щелепного суглоба  

обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

130,00 

3

2 

Рентгенографія нижньої щелепи обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

130,00 

3

3 

Рентгенографія кісток носа обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

90,00 

3

4 

Рентгенографія скроневої кістки обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

130,00 

3

5 

Рентгенографія ключиці 

 

обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

101,00 

3

6 

Рентгенографія ребер із 

аутокомпресією під час дихання 

обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

180,00 

(плівка 

24*30) 

173,00 

3

7 

Рентгенографія груднини з 

аутокомпресією під час дихання 

обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

299,00 

(плівка 

24*30) 

292,00 

3

8 

Рентгенографія кісток тазу обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

101,00 

(плівка 

24*30) 

94,00 

3

9 

Урографія оглядова обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

109,00 

(плівка 

24*30) 

101,00 

4

0 

Іррігографія обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

344,00 



4

1 

Гістеросальпінгографія обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

284,00 

4

2 

Холангіографія інтраопераційна обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

279,00 

(плівка 

24*30) 

264,00 

4

3 

Рентгенографія зубів обст

еже

ння 

(плівка 

30*40) 

85,00 

4

4 

Томосинтез (без плівки) обстеження 249,00 

4

5 

Іррігографія (без плівки) обстеження 421,00 

4

6 

Опис рентгенівського знімку послуга 74,00 

Ендоскопічні дослідження та фіз-процедури: 

1 Езофагогастродуоденоскопія 

(діагностична) 

дослідження 418,00 

2 Езофагогастродуоденоскопія 

(діагностично-лікувальна) 

дослідження 552,00 

3 Колоноскопія тотальна 

(діагностична) 

дослідження 712,00 

4 Ректосигмоїдоскопія 

(діагностична) 

дослідження 453,00 

5 Реографія процедура  47,00 

6 Термографія процедура 111,00 

7 Інтегральна реокардіографія процедура 61,00 

Ультразвукове дослідження: 

1 Комплексно: печінка+жовчний 

міхур+жовчні 

протоки+підшлункова 

залоза+селезінка 

огляд дорос

лі 

220,00 

діти 242,00 

2 Печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки 

огляд дорос

лі 

110,00 

діти 121,00 

3 Печінка огляд дорос

лі 

73,00 

діти 81,00 

4 Жовчний міхур+жовчні протоки огляд дорос

лі 

73,00 

діти 81,00 

5 Підшлункова залоза огляд дорос

лі 

110,00 

діти 121,00 

6 Селезінка+судини портальної 

системи 

огляд дорос

лі 

110,00 

діти 121,00 

7 Комплексно (чоловіки): 

нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з 

визначенням залишкової 

сечі+передміхурова залоза 

огляд дорос

лі 

220,00 

діти 242,00 



8 Нирки+надниркові залози огляд дорос

лі 

110,00 

діти 121,00 

9 Сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі 

огляд дорос

лі 

73,00 

діти 81,00 

1

0 

Передміхурова залоза обсте

женн

я 

дорос

лі 

73,00 

діти 81,00 

1

1 

Комплексно (жінки): 

нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з 

визначенням залишкової 

сечі+матка+яєчники 

огляд дорос

лі 

220,00 

діти 242,00 

1

2 

Матка+яєчники огляд дорос

лі 

183,00 

діти 202,00 

1

3 

Матка при 

вагітності+пренатальне 

обстеження стану плоду 

огляд дорос

лі 

330,00 

1

4 

Щитовидна залоза огляд дорос

лі 

147,00 

діти 161,00 

1

5 

Лімфатичні вузли обсте

женн

я 

дорос

лі 

110,00 

діти 121,00 

1

6 

Молочні залози (з двох сторін) обсте

женн

я 

дорос

лі 

220,00 

діти 242,00 

1

7 

Плевральна порожнина обсте

женн

я 

дорос

лі 

110,00 

діти 121,00 

1

8 

Кістки суглоби (в залежності від 

складності) 

обсте

женн

я 

дорос

лі 

220,00 

діти 242,00 

1

9 

М’які тканини обсте

женн

я 

дорос

лі 

110,00 

діти 121,00 

2

0 

Ехокардіографія з доплерівським 

аналізом 

обсте

женн

я 

дорос

лі 

330,00 

діти 363,00 

Проведення маніпуляцій: 

1 Внутрішньовенна інєкція маніпуляція 29,00 

2 Внутрішньомязова інєкція маніпуляція 29,00 

3 Крапельниця маніпуляція 105,00 

4 Забір крові маніпуляція 33,00 

7.Перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 

років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини 

1 Перебування у стаціонарі батьків 

у зв'язку з доглядом за дітьми 

віком понад 6 років, якщо це не 

зумовлено станом хворої дитини 

доба 65,00 

8.Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за 



договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому 

числі з Фондом соціального страхування України) 

1 Передрейсовий (після рейсовий) 

медичний огляд водіїв 

транспортних засобів 

огляд 50,00 

9.Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах 

народної і нетрадиційної медицини 

1 Голко-рефлексотерапія процедура 190,00 

2 Вакуум –градієнтна терапія процедура 166,00 

3 Лампа Вуда процедура 68,00 

4 Озонотерапія процедура 52 ,00 

5 «Суха» вуглекисла ванна процедура 108,00 

10.Стажування лікарів (провізорів) - інтернів, якщо ці лікарі (провізори) - 

інтерни: 

закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; 

закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах 

контракту; 

повторно проходять інтернатуру; 

бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі 

1 Стажування лікарів інтернів, які 

навчаються на контрактній 

основі (хірургічний профіль) 

стажування 1361,00 

2 Стажування лікарів інтернів, які 

навчаються на контрактній 

основі (терапевтичний профіль) 

стажування 1136,00 

11.Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 

1 Видача витягу з історії хвороби послуга 16,00 

12.Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, 

хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної 

допомоги населенню, та оформлення їх результатів 

1 Дослідження крові на 

стерильність (негативний 

результат) 

дослідження 126,00 

2 Дослідження крові на 

стерильність (позитивний 

результат) 

дослідження 145,00 

3 Дослідження на мікрофлору 

верхніх дихальних шляхів, 

інфікованих ран, очей, вух та 

інші 

дослідження 241,00 

4 Дослідження жовчі з негативним 

результатом 

дослідження 266,00 

5 Дослідження жовчі з позитивним 

результатом 

дослідження 263,00 

6 Дослідження на патогенні 

ентеробактерії з профметою 

дослідження 269,00 

7 Дослідження на наявність 

бактерій роду стафілококу 

дослідження 210,00 

8 Визначення на чутливість 

мікроорганізмів до антибіотиків 

дослідження 293,00 

9 Дослідження на менінгококи дослідження 201,00 

1

0 

Дослідження сироватки крові в 

реакції РА з еритроцитарним 

дослідження 266,00 



діагностиком (Хедельсона) 

1

1 

Дослідження на неферментуючі 

грам-негативні бактерії 

дослідження 188,00 

1

2 

Дослідження на коринебактерії 

дифтерії 

дослідження 206,00 

1

3 

Дослідження випорожнень на 

наявність патогенних 

ентеробактерій та умовно-

патогенної мікрофлори 

дослідження 263,00 

1

4 

Дослідження випорожнень на 

наявність умовно патогенних  

м/о (позитивний результат) 

сальмонел 

дослідження 329,00 

1

5 

Дослідження випорожнень на 

наявність умовно патогенних  

м/о (позитивний результат) 

шигел 

дослідження 329,00 

1

6 

Дослідження випорожнень на 

наявність патогенних м/о 

(позитивний результат) 

патогенної ешеріхії 

дослідження 343,00 

1

7 

Дослідження змивів на 

патогенну  мікрофлору 

дослідження 103,00 

1

8 

Дослідження змивів на БГКП 

(бактерії групи кишкової 

палички) 

дослідження 90,00 

1

9 

Мікробіологічне обсіменіння 

повітря 

дослідження 113,00 

II. Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності 

1.Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним 

сервісним обслуговуванням 

1 Пологове відділення (3 палати) доба 94,00 

2 Терапевтичне відділення  (2 палати) доба 89,00 

3 Терапевтичне відділення (2 палати) доба 94,00 

4 Хірургічне відділення (1 палата) доба 92,00 

2.Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги 

перукаря, косметолога, бальзамування) 

1 Підготовка тіла покійного до 

поховання  

п

о

с

л

у

г

а 

чоло

віки  

200,00 

жінк

и 

201,00 

2 Підготовка тіла покійного до 

поховання (без бальзамування) 

п

о

с

л

у

г

а 

чоло

віки  

149,00 

жінк

и 

150,00 

3.Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро 

після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на 

зберіганні 



1 Утримання тіл померлих у 

холодильній камері 

доба 360,00 

1 година 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


