
Затверджено
Наказ ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області" від 06 серпня 2021 №198

№ з/п Назва послуги
Тариф за одну 

послугу, грн (без 
ПДВ)

1 2 3

3602052 1 Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення) 56.00

3602053 2 Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (повторне звернення) 43.00

3602054 3 Консультативний прийом лікарем-терапевтом першої категорії (первинне звернення) 53.00

3602055 4 Консультативний прийом лікарем-терапевтом першої категорії (повторне звернення) 41.00

3601008 5 Консультативний прийом лікарем-терапевтом другої категорії (первинне звернення) 47.00

3601009 6 Консультативний прийом лікарем-терапевтом другої категорії (повторне звернення) 36.00

3300306 7 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом 43.00

3600560 8 Динамометрія 4.00

3300973 9 Видача медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які 
вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 086/о) 13.00

3604635 10 Видача консультаційного висновку спеціаліста (для відвідування басейну, спортивних секцій 
тощо) 24.00

3903866 11 Видача копії виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о) 74.00

3900446 12 Видача копії медичної документації 24.00

3300213 13 Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для отримання 
посвідчення водія транспортних засобів 20.00

3300661 14 Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 
за результатами проведеного медичного огляду (форма №127/о) 20.00

3602445 15 Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (первинне звернення) 49.00

3602446 16 Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (повторне звернення) 49.00

3602449 17 Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої категорії (первинне звернення) 47.00

3602450 18 Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої категорії (повторне звернення) 47.00

3602447 19 Консультативний прийом лікарем-кардіологом другої категорії (первинне звернення) 44.00

3602448 20 Консультативний прийом лікарем-кардіологом другої категорії (повторне звернення) 44.00

3600894 21 Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення) 79.00

Тарифи на платні послуги, що надаються 
Державною установою «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Чернігівській 

області»
К

од
 п

ос
лу

ги



3600895 22 Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (повторне звернення) 57.00

3600898 23 Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом першої категорії (первинне 
звернення) 75.00

3600899 24 Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом першої категорії (повторне 
звернення) 54.00

3600896 25 Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом другої категорії (первинне 
звернення) 71.00

3600897 26 Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом другої категорії (повторне 
звернення) 52.00

3300291 27 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом 95.00

3600873 28 Кольпоскопія 131.00

3604630 29 Взяття виділень із сечостатевих органів з оформленням результатів 70.00

3604632 30 Взяття мазка для цитологічного дослідження з оформленням результатів 61.00

3602709 31 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (первинне звернення) 38.00

3602057 32 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (повторне звернення) 38.00

3602058 33 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом першої категорії (первинне звернення) 34.00

3602059 34 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом першої категорії (повторне звернення) 34.00

3601029 35 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом другої категорії (первинне звернення) 32.00

3601030 36 Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом другої категорії (повторне звернення) 32.00

3606213 37 Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та 
змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура) 86.00

3801715 38 Електростимуляція м'язів (одна процедура) 93.00

3800468 39 Дарсонвалізація хребта (одна процедура) 75.00

3800467 40 Дарсонвалізація тулуба (одна процедура) 75.00

3800461 41 Дарсонвалізація кінцівок (одна процедура) 75.00

3800459 42 Дарсонвалізація волосяної частини голови (одна процедура) 45.00

3801535 43 Індуктотермія (одна процедура) 41.00

3801991 44 УВЧ-терапія (одна процедура) 32.00

3800070 45 Ампліпульстерапія (одна процедура) 92.00

3800830 46 Магнітотерапія (одна процедура) 101.00



3803294 47 Ультрафіолетове опромінення (загальне, місцеве) (одна процедура) 41.00

3801989 48 Тубус-кварц (одна процедура) 24.00

3801997 49 Ультрафонофорез (одна процедура) 99.00

3801422 50 Ультразвукова аерозольтерапія з медикаментами (одна процедура) 36.00

3802593 51 Ванна гідролазерна (одна процедура) 130.00

3801877 52 Підводний душ-масаж (одна процедура) 185.00

3801567 53 Аплікація парафіново-озокеритова (велика) (одна процедура) 109.00

3801569 54 Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна процедура) 109.00

3801568 55 Аплікація парафіново-озокеритова (мала) (одна процедура) 109.00

3802706 56 Прогрівання інфрачервоне на турманієвій кераміці (апарат Nuga Best) (одна процедура) 94.00

3802625 57 Міостимулюючий пояс (апарат Nuga Best) (одна процедура) 90.00

3800840 58 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок) (одна процедура) 48.00

3800860 59 Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) 
(одна процедура) 48.00

3800882 60 Масаж шиї (одна процедура) 48.00

3801798 61 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої 
поверхні грудної клітки до ІІ ребра) (одна процедура) 55.00

3801791 62 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура) 63.00

3801790 63 Масаж верхньої кінцівки (одна процедура) 55.00

3801808 64 Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя 
того самого боку) (одна процедура) 48.00

3800854 65 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та 
нижньої третини плеча) (одна процедура) 48.00

3800869 66 Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-
зап'ястного суглоба та передпліччя) (одна процедура) 48.00

3800849 67 Масаж кисті та передпліччя (одна процедура) 48.00

3800844 68
Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх 
кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового 
хребця) (одна процедура)

71.00

3803295 69 Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої 
аксилярної лінії; у дітей  ̶  включно з попереково-крижовою ділянкою) (одна процедура) 55.00

3800855 70 Масаж м'язів передньої черевної порожнини (одна процедура) 48.00

3801810 71 Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) 
(одна процедура) 48.00



3802545 72 Сегментний масаж попереково-крижової ділянки (одна процедура) 55.00

3800874 73 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої 
середньої аксилярної лінії) (одна процедура) 63.00

3802424 74 Масаж шийно-грудного відділу хребта (задньої поверхні шиї та ділянки спини до I 
поперекового хребця та від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура) 63.00

3801346 75 Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта (одна процедура) 79.00

3802395 76 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки та від 
лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура) 71.00

3801804 77 Масаж нижньої кінцівки (одна процедура) 63.00

3801805 78 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-
крижової ділянки) (одна процедура) 71.00

3802419 79 Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та 
сідничної ділянки того самого боку) (одна процедура) 48.00

3801797 80 Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої 
третини стегна) (одна процедура) 48.00

3802747 81 Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу ступні та нижньої третини 
гомілки) (одна процедура) 48.00

3800875 82 Масаж ступні та гомілки (одна процедура) 48.00

3802701 83 Пресотерапія (лімфодренажний масаж) (одна процедура 45 хвилин) 159.00

3802700 84 Пресотерапія (лімфодренажний масаж) (одна процедура 30 хвилин) 131.00

3802702 85 Пресотерапія (лімфодренажний масаж) (одна процедура 60 хвилин) 185.00

3803296 86 Термоміостимуляція на апараті Nuga Best (сеанс 40 хвилин) (одна процедура) 92.00

3800743 87 Лікувальна гімнастика на профілакторі Євмінова 52.00

3800756 88 Лікувальна фізкультура з використанням тренажерів 39.00

3600957 89 Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (первинне звернення) 79.00

3600958 90 Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (повторне звернення) 89.00

3600961 91 Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (первинне звернення) 77.00

3600962 92 Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (повторне звернення) 87.00

3600959 93 Консультативний прийом лікарем-отоларингологом другої категорії (первинне звернення) 75.00

3600960 94 Консультативний прийом лікарем-отоларингологом другої категорії (повторне звернення) 85.00

3300300 95 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом 76.00

3600595 96 Дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані 28.00



3601187 97 Непряма ларингоскопія 36.00

3602176 98 Взяття мазків із носа і зіва 31.00

3602177 99 Взяття мазків із носа і зіва на BL 28.00

3801653 100 Видалення сіркових пробок промиванням 56.00

3802502 101 Продування вух за Політцером або через катетер 63.00

3801137 102 Промивання лакун піднебінних мигдаликів 68.00

3802053 103 Промивання придаткових пазух носа 59.00

3802596 104 Вливання в горлянку лікарських засобів 64.00

3601035 105 Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення) 47.00

3601036 106 Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (повторне звернення) 51.00

3601037 107 Консультативний прийом лікарем-хірургом першої категорії (первинне звернення) 45.00

3601038 108 Консультативний прийом лікарем-хірургом першої категорії (повторне звернення) 49.00

3602732 109 Консультативний прийом лікарем-хірургом другої категорії (первинне звернення) 42.00

3602733 110 Консультативний прийом лікарем-хірургом другої категорії (повторне звернення) 46.00

3300310 111 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом 33.00

3801846 112 Накладення швів 395.00
3801405 113 Туалет рани 205.00
3802617 114 Зняття швів з хірургічною обробкою 92.00
3801049 115 Перев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (мала) 194.00
3601251 116 Пальцьове дослідження прямої кишки 42.00
3802711 117 Розтин атероми з нагноєнням діаметром до 1 см 384.00

3801710 118 Електровидалення доброякісного новоутворення (молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, 
папіломи, бородавки, родимки, рубця тощо) діаметром до 0,5 см 395.00

3801633 119 Видалення доброякісних новоутворень шляхом розсічення (ксантелазми, молюска, аденоми, 
ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, родимки, рубця тощо) діаметром до 1 см 395.00

3802595 120 Висічення ліпоми малого розміру 395.00
3801657 121 Видалення стороннього тіла з накладенням швів 395.00
3801656 122 Видалення стороннього тіла без накладення швів 384.00
3801946 123 Резекція 1/3 нігтьової пластини у разі врослого нігтя 395.00
3802223 124 Видалення нігтьової пластини у разі грибкового ураження 384.00
3801961 125 Розтин абсцедивного фурункула 384.00
3801324 126 Розтин абсцесу 384.00
3801974 127 Розтин панарицію 384.00
3801976 128 Розтин пароніхії 384.00
3802064 129 Розтин карбункула 384.00

3602041 130 Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення) 63.00

3602042 131 Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (повторне звернення) 57.00

3602043 132 Консультативний прийом лікарем-невропатологом першої категорії (первинне звернення) 60.00

3602044 133 Консультативний прийом лікарем-невропатологом першої категорії (повторне звернення) 55.00



3600938 134 Консультативний прийом лікарем-невропатологом другої категорії (первинне звернення) 56.00

3600939 135 Консультативний прийом лікарем-невропатологом другої категорії (повторне звернення) 52.00

3300297 136 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом 34.00

3600964 137 Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення) 97.00

3600965 138 Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (повторне звернення) 75.00

3600967 139 Консультативний прийом лікарем-офтальмологом першої категорії (первинне звернення) 92.00

3600968 140 Консультативний прийом лікарем-офтальмологом першої категорії (повторне звернення) 72.00

3600966 141 Консультативний прийом лікарем-офтальмологом другої категорії (первинне звернення) 87.00

3602542 142 Консультативний прийом лікарем-офтальмологом другої категорії (повторне звернення) 68.00

3300301 143 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом 75.00
3600081 144 Біомікроскопія 14.00
3600272 145 Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна 18.00
3600419 146 Визначення резерву акомодації 29.00
3600597 147 Дослідження гостроти зору 29.00
3600625 148 Дослідження найближчої точки ясного зору 9.00
3600712 149 Дослідження характеру зору (моно-, бінокулярно) 9.00
3601212 150 Офтальмоскопія у зворотному вигляді 12.00
3601285 151 Периметрія оглядова (на білий колір) 51.00
3801744 152 Корекція зору за допомогою окулярів для роботи на близькій відстані 18.00
3600877 153 Комп'ютерна периметрія 62.00
3603607 154 Оптична когерентна томографія одного ока 80.00
3603608 155 Оптична когерентна томографія одного ока (фундус-знімок) 80.00
3601770 156 Скіаскопія 14.00
3601815 157 Тонометрія ока 26.00
3604620 158 Авторефлактометрія 50.00

3600906 159 Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (первинне звернення) 73.00

3600907 160 Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (повторне звернення) 56.00

3300294 161 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом 62.00

3600909 162 Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом першої категорії (первинне звернення) 69.00

3600910 163 Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом першої категорії (повторне звернення) 53.00

3600908 164 Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом другої категорії (первинне звернення) 65.00

3602431 165 Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом другої категорії (повторне звернення) 50.00

3300303 166 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психіатром 68.00

3300036 167 Видача медичної довідки про проходження обов’язкового попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма № 122-2/о) 131.00

3300686 168 Проходження наркологічного огляду з видачею сертифіката (форма №140/о) 109.00
3602568 169 Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої категорії (первинне звернення) 242.00
3602572 170 Консультативний прийом лікарем-психіатром першої категорії (первинне звернення) 227.00
3602570 171 Консультативний прийом лікарем-психіатром другої категорії (первинне звернення) 211.00
3602569 172 Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої категорії (повторне звернення) 182.00
3602573 173 Консультативний прийом лікарем-психіатром першої категорії (повторне звернення) 171.00
3602571 174 Консультативний прийом лікарем-психіатром другої категорії (повторне звернення) 159.00

3604745 175 Консультативний прийом лікарем-психотерапевтом вищої категорії (первинне звернення) 246.00

3606214 176 Консультативний прийом лікарем-психотерапевтом  першої категорії (первинне звернення) 230.00

3606215 177 Консультативний прийом лікарем-психотерапевтом  другої категорії (первинне звернення) 213.00

3606216 178 Консультативний прийом лікарем-психотерапевтом  вищої категорії (повторне звернення) 271.00

3606217 179 Консультативний прийом лікарем-психотерапевтом  першої категорії (повторне звернення) 253.00

3606218 180 Консультативний прийом лікарем-психотерапевтом  другої категорії (повторне звернення) 236.00

3602747 181 Консультативний прийом практичним психологом вищої категорії з експериментально-
психологічним обстеженням та наданням рекомендацій 267.00



3602749 182 Консультативний прийом практичним психологом першої категорії з експериментально-
психологічним обстеженням та наданням рекомендацій 237.00

3602748 183 Консультативний прийом практичним психологом другої категорії з експериментально-
психологічним обстеженням та наданням рекомендацій 223.00

3604813 184
Розширене психологічне обстеження практичним психологом вищої категорії з 
використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням 
результатів

304.00

3603833 185
Розширене психологічне обстеження практичним психологом першої категорії з 
використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням 
результатів

268.00

3605201 186
Розширене психологічне обстеження практичним психологом другої категорії з 
використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням 
результатів

251.00

3604763 187 Патопсихологічне обстеження практичним психологом вищої категорії з використанням 
експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів 459.00

3603650 188 Патопсихологічне обстеження практичним психологом першої категорії з використанням 
експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів 407.00

3605197 189 Патопсихологічне обстеження практичним психологом другої категорії з використанням 
експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів 379.00

3604823 190 Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом вищої категорії з використанням 
експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів 94.00

3603869 191 Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом першої категорії з використанням 
експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів 83.00

3605205 192 Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом другої категорії з використанням 
експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів 78.00

3603837 193 Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-
психофізіологом) вищої категорії з оформленням результатів 174.00

3604816 194 Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-
психофізіологом) першої категорії з оформленням результатів 152.00

3604815 195 Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-
психофізіологом) другої категорії з оформленням результатів 142.00

3802703 196 Проведення індивідуального лікувального сеансу психокорекції (психотерапії) 328.00

3802704 197 Проведення групових лікувальних сеансів психокорекції (психотерапії) (групи від 2 до 9 осіб) 368.00

3601315 198 Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик 
(ММРІ, СМДО тощо) 396.00

3601892 199 Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції 63.00
3601645 200 Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 128.00
3601550 201 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції 123.00
3601553 202 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях 183.00
3601557 203 Рентгенографія органів грудної клітки з використанням спеціальних укладок (оглядова) 148.00
3601579 204 Рентгенографія половини грудної клітки 109.00
3601491 205 Рентгенографія ключиці в одній проекції 103.00
3601494 206 Рентгенографія ключиці у двох проекціях 150.00
3601437 207 Рентгенографія грудини в одній проекції 103.00
3601442 208 Рентгенографія грудини у двох проекціях 150.00
3601603 209 Рентгенографія ребер 120.00
3601528 210 Рентгенографія лопатки 150.00
3601651 211 Рентгенографія черепа в одній проекції 103.00
3604801 212 Рентгенографія черепа у двух проекціях 150.00
3601593 213 Рентгенографія придаткових пазух носа 92.00
3601609 214 Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба 126.00
3601533 215 Рентгенографія нижньої щелепи 126.00
3601464 216 Рентгенографія кісток носа 113.00
3603700 217 Рентгенографія зубів прицільна 87.00
3601675 218 Рентгенологічне дослідження турецького сідла 106.00
3601450 219 Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції 123.00
3601455 220 Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях 183.00
3601503 221 Рентгенографія крижів в одній проекції 103.00
3601513 222 Рентгенографія крижів у двох проекціях 150.00
3601518 223 Рентгенографія куприка в одній проекції 103.00
3601522 224 Рентгенографія куприка у двох проекціях 150.00
3601469 225 Рентгенографія кісток таза в одній проекції 120.00
3601472 226 Рентгенографія кісток таза у двох проекціях 167.00
3601585 227 Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції 103.00
3601591 228 Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях 150.00



3601446 229 Рентгенографія грудного відділу хребта із функціональними пробами 242.00
3601655 230 Рентгенографія шийного відділу хребта із функціональними пробами 160.00
3601660 231 Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції 92.00
3601666 232 Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях 126.00
3603714 233 Рентгенографія крижів та куприка в одній проекції 103.00
3601511 234 Рентгенографія крижів та куприка у двох проекціях 150.00
3601613 235 Рентгенографія стегна в одній проекції 120.00
3601616 236 Рентгенографія стегна у двох проекціях 183.00
3601426 237 Рентгенографія гомілки в одній проекції 120.00
3601430 238 Рентгенографія гомілки у двох проекціях 183.00
3601568 239 Рентгенографія плеча в одній проекції 120.00
3601572 240 Рентгенографія плеча у двох проекціях 183.00
3601560 241 Рентгенографія передпліччя в одній проекції 120.00
3601564 242 Рентгенографія передпліччя у двох проекціях 132.00
3601484 243 Рентгенографія кисті в одній проекції 92.00
3601488 244 Рентгенографія кисті у двох проекціях 116.00
3601619 245 Рентгенографія стопи в одній проекції 103.00
3601622 246 Рентгенографія стопи у двох проекціях 150.00
3601637 247 Рентгенографія тазостегнового суглоба в одній проекції 106.00
3601639 248 Рентгенографія тазостегнового суглоба у двох проекціях 150.00
3601537 249 Рентгенографія обох тазостегнових суглобів 148.00
3601544 250 Рентгенографія одного пальця кисті 94.00
3601547 251 Рентгенографія одного пальця стопи 94.00
3601574 252 Рентгенографія плечового суглоба 106.00
3601524 253 Рентгенографія ліктьового суглоба 116.00
3601597 254 Рентгенографія променезап'ясткового суглоба 105.00
3601496 255 Рентгенографія колінного суглоба 132.00
3603687 256 Рентгенографія гомілковостопного суглоба 116.00
3601538 257 Рентгенографія оглядова нирок 128.00
3901891 258 Опис рентгенограми із застосуванням телемедицини 48.00

3604787 259 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції з цифровою обробкою 
зображення 110.00

3604788 260 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях з цифровою обробкою 
зображення 120.00

3604780 261 Рентгенографія ключиці в одній проекції з цифровою обробкою зображення 105.00
3604781 262 Рентгенографія ключиці у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 108.00
3604773 263 Рентгенографія грудини в одній проекції з цифровою обробкою зображення 109.00
3604774 264 Рентгенографія грудини у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 115.00
3604784 265 Рентгенографія лопатки з цифровою обробкою зображення 115.00
3604800 266 Рентгенографія черепа в одній проекції з цифровою обробкою зображення 115.00
3604799 267 Рентгенографія черепа в двох проекціях з цифровою обробкою зображення 117.00
3604794 268 Рентгенографія придаткових пазух носа з цифровою обробкою зображення 115.00

3604776 269 Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції з цифровою обробкою зображення 115.00

3604777 270 Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 117.00

3604775 271 Рентгенографія грудного відділу хребта із функціональними пробами з цифровою обробкою 
зображення 124.00

3604802 272 Рентгенографія шийного відділу хребта із функціональними пробами з цифровою обробкою 
зображення 124.00

3604803 273 Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції з цифровою обробкою зображення 115.00

3604804 274 Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 115.00

3604770 275 Рентгенографія гомілки в одній проекції з цифровою обробкою зображення 128.00
3604771 276 Рентгенографія гомілки у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 131.00
3604791 277 Рентгенографія плеча в одній проекції з цифровою обробкою зображення 112.00
3604792 278 Рентгенографія плеча у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 120.00
3604789 279 Рентгенографія передпліччя в одній проекції з цифровою обробкою зображення 128.00
3604790 280 Рентгенографія передпліччя у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 131.00
3604778 281 Рентгенографія кисті в одній проекції з цифровою обробкою зображення 131.00
3604779 282 Рентгенографія кисті у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 131.00
3604796 283 Рентгенографія стопи в одній проекції з цифровою обробкою зображення 128.00
3604797 284 Рентгенографія стопи у двох проекціях з цифровою обробкою зображення 131.00
3604785 285 Рентгенографія одного пальця кисті з цифровою обробкою зображення 128.00
3604786 286 Рентгенографія одного пальця стопи з цифровою обробкою зображення 126.00
3604793 287 Рентгенографія плечового суглоба з цифровою обробкою зображення 117.00
3604783 288 Рентгенографія ліктьового суглоба з цифровою обробкою зображення 131.00
3604795 289 Рентгенографія променезап'ясткового суглоба з цифровою обробкою зображення 128.00
3604782 290 Рентгенографія колінного суглоба з цифровою обробкою зображення 131.00
3604772 291 Рентгенографія гомілковостопного суглоба з цифровою обробкою зображення 131.00
3602319 292 ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті 62.00



3604723 293 ЕКГ-дослідження (12 відведень) з медикаментозними пробами (атропін) 274.00
3604724 294 ЕКГ-дослідження (12 відведень) з медикаментозними пробами (нітрогліцерін) 215.00
3604725 295 ЕКГ-дослідження (12 відведень) з медикаментозними пробами (пропранолол) 232.00

3603334 296 Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу 539.00

3600114 297 Велоергометрія - етап 203.00
3600564 298 Добове моніторування артеріального тиску 301.00

3604825 299 Спірографія з функціональними пробами і визначенням легеневих об'ємів та функціональними 
пробами з обробкою отриманих показників вручну 187.00

3603432 300 Електронейроміографія стимуляційна 168.00
3604728 301 Електроміографія голкова (ізольовано 1 м'язу) 178.00
3604688 302 Викликані зорові потенціали 137.00
3604687 303 Викликані акустичні потенціали 137.00
3602956 304 Ехокардіографія (В-вимір) (стандартна методика обстеження) 195.00
3600790 305 Ехокардіографія з доплерівським аналізом 291.00

3600667 306 Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні 
протоки+підшлункова залоза+селезінка 216.00

3604720 307 Дослідження ультразвукове: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки 150.00
3600684 308 Дослідження ультразвукове печінки 111.00
3600696 309 Дослідження ультразвукове: жовчний міхур+жовчні протоки 111.00
3600681 310 Дослідження ультразвукове підшлункової залози 150.00
3600701 311 Дослідження ультразвукове: селезінка+судини портальної системи 150.00

3600662 312 Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий 
міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза 278.00

3600698 313 Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози 122.00
3600688 314 Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі 93.00
3600683 315 Дослідження ультразвукове передміхурової залози 93.00
3604719 316 Дослідження ультразвукове яєчок 93.00

3600658 317 Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі+матка+яєчники 303.00

3600665 318 Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники 178.00

3600664 319 Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+пренатальне обстеження стану 
плода 303.00

3600042 320 Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів 142.00
3600692 321 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози 155.00
3603388 322 Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків) 202.00
3600689 323 Дослідження ультразвукове слинних залоз 122.00
3600673 324 Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів 122.00
3600674 325 Дослідження ультразвукове м'яких тканин 122.00
3600656 326 Дослідження ультразвукове колінних суглобів 223.00

3601859 327
Ультразвукове обстеження судин голови (УЗД голови – транскраніальна доплерографія – 
комплексне обстеження судин голови з використанням В-режиму, кольорового картування, 
доплерівського режиму)

377.00

3604718 328 Дослідження ультразвукове плевральної порожнини 191.00

3600916 329 Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (первинне звернення) 63.00

3600917 330 Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (повторне звернення) 41.00

3600920 331 Консультативний прийом лікарем-ендокринологом першої категорії (первинне звернення) 60.00

3600921 332 Консультативний прийом лікарем-ендокринологом першої категорії (повторне звернення) 39.00

3600918 333 Консультативний прийом лікарем-ендокринологом другої категорії (первинне звернення) 56.00

3600919 334 Консультативний прийом лікарем-ендокринологом другої категорії (повторне звернення) 37.00

3300336 335 Профогляд лікарем-ендокринологом 41.00

3603435 336 Ендоскопічне визначення наявності хелікобактерної інфекції (без урахування вартості 
реактиву) 424.00

3600870 337 Колоноскопія тотальна діагностична 524.00
3601875 338 Фіброгастродуоденоскопія діагностична 318.00
3601874 339 Фіброгастродуоденоскопія із забором матеріалу на цитоморфологічне дослідження 301.00

3602048 340 Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення) 53.00

3602049 341 Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (повторне звернення) 48.00

3602050 342 Консультативний прийом лікарем-стоматологом першої категорії (первинне звернення) 51.00

3602051 343 Консультативний прийом лікарем-стоматологом першої категорії (повторне звернення) 47.00

3601000 344 Консультативний прийом лікарем-стоматологом другої категорії (первинне звернення) 49.00



3602628 345 Консультативний прийом лікарем-стоматологом другої категорії (повторне звернення) 45.00

3300305 346 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом 42.00
3500980 347 Знеболювання провідникове анестетиком типу Лідокаїн в терапевтичній стоматології 77.00
3500124 348 Знеболювання інфільтраційне в терапевтичній стоматології 54.00
3500165 349 Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів 130.00
3500759 350 Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів за допомогою ультразвукового апарата 179.00

3500207 351 Лікування одного зуба у разі поверхневого і середнього карієсу (без накладання пломби) 56.00

3500205 352 Лікування одного зуба у разі глибокого карієсу (без накладання пломби) 58.00

3500475 353 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової 
камери 68.00

3500650 354 Накладення девіталізуючої пасти та пов’язки 74.00
3500483 355 Пульпотомія 59.00
3500103 356 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 59.00
3500463 357 Пломбування одного каналу кореня зуба цементом або пастою, що полімеризується 111.00
3500995 358 Накладення лікувальної пов’язки у разі лікування карієсу та його ускладнень 85.00
3500002 359 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 112.00
3500255 360 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 108.00

3500504 361 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого цементом або пастою, що 
полімеризується 95.00

3500071 362 Видалення постійної пломби 42.00

3500969 363 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою композитного матеріалу 98.00

3500970 364 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою світлополімерного 
матеріалу типу Сharisma 288.00

3500434 365 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) 135.00

3500430 366 Накладення тимчасової пломби 59.00
3500076 367 Видалення тимчасової пломби 52.00

3501413 368 Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень  пломби із цементу типу Vitremer у 
разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) 191.00

3501024 369 Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із цементу типу Vitremer у 
разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) 279.00

3501025 370 Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із цементу типу Vitremer у 
разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) 401.00

3501000 371
Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу 
типу Latefil у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та 
анестезії)

108.00

3501414 372
Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу 
типу Latefil у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та 
анестезії)

116.00

3501001 373
Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу 
типу Latefil у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та 
анестезії)

122.00

3501009 374
Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного 
матеріалу типу Charisma у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості 
лікування та анестезії)

262.00

3501010 375
Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного 
матеріалу типу Charisma у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості 
лікування та анестезії)

332.00

3501011 376
Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного
матеріалу типу Charisma у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості
лікування та анестезії)

483.00

3500523 377 Фіксація анкерного штифта для відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба 
світлополімерним матеріалом 132.00

3500522 378 Фіксація анкерного штифта для відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба 
світлополімерним матеріалом 188.00

3802597 379 Внутрішньошкірна алергологічна проба (без урахування вартості медикаментів) 149.00
3500163 380 Зняття м'якого зубного нальоту (1 щелепа) 124.00
3500150 381 Зняття зубного каменю (1 щелепа) 144.00
3500465 382 Пломбування одного каналу пастою, що містить кальцій типу Metapex 94.00
3500429 383 Накладення світополімерної прокладки типу Іоносит 59.00
3606219 384 Тромбоцитарний концентрат з факторами росту 186.00
3830795 385 Проба алергічна, внутрішньошкірна (без урахування вартості медикаментів) 49.00
3801521 386 Ін'єкція внутрішньовенна струменева (без урахування вартості медикаментів) 66.00
3801522 387 Ін'єкція внутрішньом'язова (без урахування вартості медикаментів) 58.00
3801524 388 Ін'єкція підшкірна (без урахування вартості медикаментів) 47.00
3802171 389 Блокада паравертебральна (без урахування вартості медикаментів) 44.00



3800163 390 Венопункція 43.00

3600129 391 Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, 
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) 27.00

3603073 392 Взяття біопроб крові з пальця у дітей на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, 
лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) 27.00

3602094 393 Дослідження венозної крові для отримання сироватки плазми 31.00
3600806 394 Загальний аналіз крові на аналізаторі 39.00
3604661 395 Визначення електролітів крові (K, Na, Ca, Cl, pH) 751.00
3601239 396 Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо) 30.00
3602113 397 Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові 14.00

3601235 398 Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові для 
гематологічних хворих 26.00

3602060 399 Визначення ШОЕ 23.00
3602115 400 Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо 30.00
3602090 401 Визначення часу кровотечі за Сухаревим 20.00
3600402 402 Визначення протромбінового часу та міжнародного нормалізованого відношення 30.00
3602219 403 Визначення загального білка сироватки крові 46.00
3603154 404 Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика) 62.00
3600360 405 Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе 54.00
3603243 406 Визначення сечовини 53.00
3603021 407 Визначення сечової кислоти 45.00
3600452 408 Визначення тригліцеридів в сироватці крові 76.00
3602077 409 Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові 58.00
3600165 410 Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові 13.00

3603179 411 Визначення глюкози в сироватці крові (методи ортотолуїдиновий, глюкозооксидазний) 22.00

3600461 412 Визначення фібриногену 39.00
3601804 413 Тимолова проба 9.00
3601948 414 Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові 16.00
3600420 415 Визначення резус-фактора у венозній крові 14.00
3601761 416 Серодіагностика сифілісу  ̶  реакція мікропреципітації 42.00
3600393 417 Визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту С (експрес-метод) 62.00
3603122 418 Визначення Hbs-антигену (експрес-тест) 60.00
3605331 419 Визначення ВІЛ імунохроматографічним методом (експрес-метод) 61.00
3606220 420 Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля 71.00
3604644 421 Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана- Френкеля 70.00
3600432 422 Визначення серомукоїду в сироватці крові 27.00
3603659 423 Проба формолова 10.00
3600213 424 Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові 90.00
3600814 425 Загальний аналіз сечі 53.00
3600815 426 Загальний аналіз сечі СІТО 91.00
3600520 427 Виявлення кетонових тіл (експрес-тест) 15.00
3602063 428 Визначення амілази (діастази) в сечі 42.00

3605333 429 Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції 
рH 16.00

3602261 430 Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест) 14.00
3604621 431 Аналіз сечі на альбумін (мікроальбумінурія) 22.00
3602260 432 Виявлення глюкози в сечі 22.00
3602106 433 Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо) 28.00
3602105 434 Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою 23.00

3601950 435 Мікроскопічне дослідження осаду сечі у разі патології (білок у сечі, наявність патологічних 
елементів осаду сечі) 33.00

3602095 436 Дослідження сечі за Зимницьким 12.00
3603161 437 Визначення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою 14.00
3603276 438 Виявлення білка Бенс-Джонса 21.00
3600104 439 Відбір біоматеріалу для визначення особливостей мокротиння 9.00
3601916 440 Цитологічне дослідження мокротиння нативних препаратів 43.00
3601918 441 Цитологічне дослідження мокротиння фарбованих препаратів 75.00

3604705 442 Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 
мазок) 32.00

3601915 443 Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з 
мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки 32.00

3602275 444 Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка) 54.00
3600521 445 Виявлення крові за допомогою бензидину тощо 21.00
3602293 446 Дослідження калу на найпростіші 54.00
3602292 447 Дослідження калу на лямблії 40.00
3601112 448 Копрограма 115.00
3600538 449 Глікемічний профіль 44.00
3600650 450 Дослідження трисклянкової проби сечі 90.00
3601801 451 Тест толерантності до глюкози 44.00
3604645 452 Визначення активованого часткового тромбопластинового часу 62.00
3600372 453 Визначення ліпопротеїдів високої щільності 109.00



3600373 454 Визначення ліпопротеїдів низької щільності 20.00
3603212 455 Визначення ліпопротеїдів дуже низької щільності 20.00

3602703 456 Консультативний прийом лікарем-урологом першої категорії (для жінок) (первинне звернення) 42.00

3602704 457 Консультативний прийом лікарем-урологом першої категорії (для жінок) (повторне звернення) 46.00

3602691 458 Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії (для жінок) (первинне звернення) 44.00

3601018 459 Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії (для жінок) (повторне звернення) 48.00

3602700 460 Консультативний прийом лікарем-урологом другої категорії (для жінок) (первинне звернення) 40.00

3602701 461 Консультативний прийом лікарем-урологом другої категорії (для жінок) (повторне звернення) 44.00

3602705 462 Консультативний прийом лікарем-урологом першої категорії (для чоловіків) (первинне 
звернення) 42.00

3602706 463 Консультативний прийом лікарем-урологом першої категорії (для чоловіків) (повторне 
звернення) 46.00

3601019 464 Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії (для чоловіків) (первинне 
звернення) 44.00

3601020 465 Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії (для чоловіків) (повторне 
звернення) 48.00

3602028 466 Консультативний прийом лікарем-урологом другої категорії (для чоловіків) (первинне 
звернення) 40.00

3602702 467 Консультативний прийом лікарем-урологом другої категорії (для чоловіків) (повторне 
звернення) 44.00

3300308 468 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для жінок) 30.00

3300309 469 Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для чоловіків) 30.00

3602514 470 Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом першої категорії (первинне 
звернення) 60.00

3602515 471 Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом першої категорії (повторне 
звернення) 39.00

3600948 472 Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом другої категорії (первинне 
звернення) 57.00

3600949 473 Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом другої категорії (повторне 
звернення) 37.00

3300265 474
Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного 
висновку) абітурієнтам, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації (форма 
№ 086/о) (для жінок)

665.00

3300266 475
Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного 
висновку) абітурієнтам, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації (форма 
№ 086/о) (для чоловіків)

538.00

3300460 476 Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього у 
разі прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для жінок) 791.00

3300459 477 Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього у 
разі прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для чоловіків) 695.00

3300269 478 Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) 
на об'єкт дозвільної системи (форма № 127/о) 620.00

3300154 479 Медичний огляд (обов'язковий) з видачею особової медичної книжки (форма № 1-ОМК) (для 
жінок) 569.00

3300974 480 Медичний огляд  (обов'язковий) з внесенням результатів до особової медичної книжки 
(повторне звернення) (для жінок) 451.00

3300155 481 Медичний огляд (обов'язковий) з видачею особової медичної книжки (форма № 1-ОМК) (для 
чоловіків) 474.00

3300975 482 Медичний огляд  (обов'язковий) з внесенням результатів до особової медичної книжки 
(повторне звернення) (для чоловіків) 356.00

3300275 483 Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія 
транспортних засобів (для чоловіків) 725.00

3300274 484 Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія 
транспортних засобів (для жінок) 777.00

3604624 485
Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментів після 
стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів 
(одне дослідження одного об'єкта)

147.00

3604664 486
Визначення загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних 
мікроорганізмів в об’єктах середовища життєдіяльності людини (одне дослідження одного 
об'єкта)

119.00



3604702 487 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів 
на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (одне дослідження) 90.00

3604697 488 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів 
на бактерії групи кишкової палички (одне дослідження) 90.00

3604701 489 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів 
на золотистий стафілокок (одне дослідження) 121.00

3604703 490 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів 
на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору (одне дослідження) 91.00

3604651 491 Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень (одне дослідження 
одного показника) 123.00

3607558 492 Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації - 
сеча) (одне дослідження) 135.00

3604622 493 Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз (одне дослідження) 470.00
3604616 494 Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus (одне дослідження) 126.00
3604617 495 Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus (одне дослідження) 121.00
3604614 496 Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus (одне дослідження) 101.00
3604612 497 Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium (одне дослідження) 108.00
3604608 498 Ідентифікація мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae (одне дослідження) 168.00
3604610 499 Ідентифікація мікроорганізмів родини Pseudomonadaceac (одне дослідження) 100.00
3604605 500 Ідентифікація грибів роду Candida (одне дослідження) 107.00

3604767 501 Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій (одне дослідження) 108.00

3604768 502 Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілокока (одне дослідження) 100.00

3604684 503 Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) (одне дослідження 
одного виду мікроорганізмів) 111.00

3802636 504 Медикаментозне лікування атеросклерозу артерiй кiнцiвок 190.00
3802638 505 Медикаментозне лікування варикозного розширення вен нижнiх кiнцiвок 190.00
3802644 506 Медикаментозне лікування гострого панкреатиту 190.00

3802647 507 Медикаментозне лікування гострого тубулоiнтерстицiального нефриту та інших ниркових 
тубулоiнтерстицiальних хвороб 190.00

3802648 508 Медикаментозне лікування гострого циститу 190.00
3802631 509 Медикаментозне лікування інтерстицiального циститу (хронiчного) 190.00
3802645 510 Медикаментозне лікування гострого простатиту 190.00
3802660 511 Медикаментозне лікування сальпiнгiту i оофориту 190.00

3802646 512 Медикаментозне лікування гострого синуситу верхньої щелепи, гострого фронтального 
синуситу та інших хронiчних синуситів 190.00

3802674 513 Медикаментозне лікування у разі сенсоневральної приглухуватості 190.00

3802637 514 Медикаментозне лікування атеросклерозу судин головного мозку, залишкових явищ після 
перенесеного ішемічного інсульту та у разі хронічних порушень мозкового кровообігу 199.00

3802632 515 Медикаментозне лікування інфаркту головного мозку 199.00
3802666 516 Медикаментозне лікування у разі гострого порушення мозкового кровообігу 199.00
3802651 517 Медикаментозне лікування люмбоішалгії в період загострення 199.00
3802675 518 Медикаментозне лікування у разі струсу головного мозку 199.00
3802667 519 Медикаментозне лікування у разі дифузної та вогнищевої травми головного мозку 199.00
3831034 520 Медикаментозне лікування шийного остеохондрозу з корінцевосудинним синдромом 199.00

3802654 521 Медикаментозне лікування наслiдків запальних хвороб центральної нервової системи (легкий 
ступінь) 199.00

3802653 522 Медикаментозне лікування наслiдків запальних хвороб центральної нервової системи (важкий 
ступінь) 199.00

3802649 523 Медикаментозне лікування дисциркуляторної енцефалопатії 199.00
3802659 524 Медикаментозне лікування розсiяного множинного склерозу 199.00

3802652 525 Медикаментозне лікування мiгрені з ускладненнями (асоційована форма, важкі пароксизми) 199.00

3802676 526 Медикаментозне лікування у разі судомних нападів БДВ (судомні напади та синкопальні 
стани на тлі органічної невралогічної патології) 199.00

3802672 527 Медикаментозне лікування у разі ревматичних хвороб мiтрального, аортального, 
трикуспідального клапанів серця 198.00

3802642 528 Медикаментозне лікування гіпертензивної (гiпертонiчної) хвороби І, ІІ, ІІІ стадій 198.00

3802634 529 Медикаментозне лікування ішемічної хвороби серця, стабільної стенокардії напруги І, ІІ, ІІІ, 
ІV ФК, стенокардії спокою, кардіосклерозу ХНК І-ІІ А 198.00

3802678 530 Медикаментозне лікування хронiчної iшемiчної хвороби серця 198.00
3802633 531 Медикаментозне лікування інфекцiйного мiокардиту 198.00
3802650 532 Медикаментозне лікування застійної серцевої недостатності 198.00

3802673 533 Медикаментозне лікування у разі розладу вегетативної нервової системи (неуточнений) 198.00

3802662 534 Медикаментозне лікування тиреотоксикозу з дифузним зобом 205.00
3802663 535 Медикаментозне лікування тиреотоксикозу з токсичним багатовузловим зобом 205.00

3802628 536 Медикаментозне лікування інсулiнозалежного цукрового дiабету з гіпоглікемічною комою 205.00



3802629 537 Медикаментозне лікування інсулiнозалежного цукрового дiабету з множинними 
ускладненнями 205.00

3802630 538 Медикаментозне лікування інсулiнонезалежного цукрового дiабету з множинними 
ускладненнями 205.00

3802670 539 Медикаментозне лікування у разі післяпроцедурного гiпотиреозу 205.00

3803297 540 Медикаментозне лікування виразки шлунку у фазі загострення (середня ступінь важкості) 190.00

3803298 541 Медикаментозне лікування виразки дванадцятипалої кишки у фазі загострення (середня 
ступінь важкості) 190.00

3802641 542 Медикаментозне лікування виразкового колiту 190.00

3802683 543 Медикаментозне лікування хронічного коліту у фазі загострення з гіпомоторним синдромом 
(важкий перебіг) 190.00

3802685 544 Медикаментозне лікування цирозу печінки 190.00
3802677 545 Медикаментозне лікування холециститу 190.00

3802684 546 Медикаментозне лікування хронічного криптогенного гепатиту не класифiкованого в iнших 
рубриках 190.00

3802665 547 Медикаментозне лікування у разі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 190.00

3802682 548 Медикаментозне лікування хронічного гастриту, хронiчного поверхневого гастриту, 
хронiчного атрофiчного гастриту 190.00

3802680 549 Медикаментозне лікування хронiчного панкреатиту алкогольної етіології, іншого хронiчного 
панкреатиту, кiсти пiдшлункової залози, псевдокiсти пiдшлункової залози 190.00

3802668 550 Медикаментозне лікування у разі залiзодефiцитної анемiї 190.00
3802655 551 Медикаментозне лікування пневмонії без уточнення збудника 190.00

3802658 552 Медикаментозне лікування простого та слизово-гнiйного хронiчнічного бронхiту, 
неуточненого хронiчного бронхiту 190.00

3802671 553 Медикаментозне лікування у разі різних видів хронiчних обструктивних хвороб легенів 190.00

3802635 554 Медикаментозне лікування астми 190.00

3803299 555 Медикаментозне лікування гострго бронхiту, гострого або хронiчного неуточненого бронхiту 190.00

3802664 556 Медикаментозне лікування у разі алергiчної кропивниці 190.00

3802661 557
Медикаментозне лікування серопозитивного ревматоїдного артриту, іншого ревматоїдного 
артриту, ювенiльного артриту, ювенiльного артриту у разі хвороб, класифiкованих у iнших 
рубриках 

190.00

3802656 558 Медикаментозне лікування подагри, інших кристалiчних артропатiй 190.00
3802657 559 Медикаментозне лікування полiартрозу, інших артрозів 190.00

3802679 560 Медикаментозне лікування хронiчного нефротичного синдрому, нефротичного синдрому, 
хронiчної ниркової недостатності 190.00

3802681 561
Медикаментозне лікування хронiчного тубулоiнтерстицiального нефриту, 
тубулоiнтерстицiального нефриту, гострого або хронiчного неуточнених нефритів, інших 
хронiчних тубулоiнтерстицiальних нефритів

190.00

3802669 562 Медикаментозне лікування у разі запальної неуточненої хвороби печiнки 190.00
3802604 563 Забезпечення дієтичним харчуванням (7 стіл) (1 ліжко-день) 112.00
3803300 564 Забезпечення дієтичним харчуванням (2 стіл) (1 ліжко-день) 112.00
3802603 565 Забезпечення дієтичним харчуванням (15 стіл) (1 ліжко-день) 117.00
3803301 566 Забезпечення дієтичним харчуванням (5 стіл) (1 ліжко-день) 112.00
3802605 567 Забезпечення дієтичним харчуванням (9 стіл) (1 ліжко-день) 117.00
3803302 568 Забезпечення дієтичним харчуванням (1 стіл) (1 ліжко-день) 112.00
3803303 569 Забезпечення дієтичним харчуванням (3 стіл) (1 ліжко-день) 112.00
3803304 570 Забезпечення дієтичним харчуванням (4 стіл ) (1 ліжко-день) 107.00
3803305 571 Забезпечення дієтичним харчуванням (6 стіл) (1 ліжко-день) 112.00
3803306 572 Забезпечення дієтичним харчуванням (10 стіл) (1 ліжко-день) 117.00

3803307 573 Медикаментозне лікування при поліневропатії та інших ураженнях периферичної нервової 
системи 199.00

3803308 574 Медикаментозне лікування у разі гострого інфаркту міокарда 198.00
3602099 575 ЕКГ у палаті 27.00
3801520 576 Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів) 87.00
3803309 577 Оксигенотерапія 57.00
3602244 578 Визначення тропоніну в сироватці крові (експрес-тест) 134.00
3803310 579 Інгаляція через небулайзер компресорний 27.00
3606221 580 Визначення рівня глюкози в капілярній крові на глюкометрі 38.00
3803311 581 Накладення спиртового компресу 30.00
3830936 582 Клізма очищувальна (без урахування вартості медикаментів) 69.00
3801143 583 Промивання шлунку 73.00
3606222 584 Визначення вмісту парів спирту в повітрі, що видихається людиною 27.00

3606223 585 Визначення колі-індексу води та бактерій групи кишкової палички в харчових продуктах, 
продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 111.00

3800788 586 Лазеротерапія (зональна) (одна процедура) 26.00
3606224 587 Дерматоскопія зональна (одне дослідження) 91.00
3606225 588 Дерматоскопія усього тіла (одне дослідження) 233.00



3606226 589 Електроенцефалографія або картування з комп’ютерним аналізом уражених ділянок головного 
мозку 154.00

3501415 590 Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів за допомогою апарату Вектор Паро 586.00

3803312 591 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки за допомогою апарата 
Доктор Смайл (одне відвідування) 196.00

3830725 592 Діатермокоагуляція ерозій шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх 
статевих органів 109.00

3803313 593 Біопсія ерозій шийки матки 109.00

3803314 594 Контрацепція внутрішньоматкова (введення внутрішньоматкових спіралей) (без урахування 
вартості контрацептивів) (в умовах денного стаціонару) 73.00

3803315 595 Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів (в умовах денного стаціонару) 63.00
3600055 596 Аналіз крові на визначення рівня глікованого гемоглобіну 311.00

3606227 597 Визначення сумарних антитіл до сифілісу - реакція ІФА на імуноферментному аналізаторі 63.00

3606228 598 Визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту В методом ІФА на імуноферментному 
аналізаторі 83.00

3606229 599 Виявлення загальних антитіл до гепатиту С у сироватці крові на імуноферментному аналізаторі 63.00

3606230 600 Виявлення сумарних антитіл та антиген р24 до ВІЛ 1/2 у сироватці крові на 
імуноферментному аналізаторі 134.00

3606231 601 Дослідження крові на COVID-19 (експрес-тест) 464.00

3606232 602 Дослідження біоматеріалу на COVID-19 методом ІФА (імуноферментного аналізу) з 
визначенням одного з типів імуноглобулінів (М або G) автоматично 648.00

3606233 603 Дослідження біоматеріалу на COVID-19 методом ІФА (імуноферментного аналізу) з 
визначенням одного з типів імуноглобулінів (М або G) 116.00

3606234 604 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (lgG) до токсоплазмозу 98.00
3606235 605 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (lgM) до токсоплазмозу 104.00
3606236 606 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (lgG) до вірусу краснухи 110.00
3606237 607 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (lgМ) до вірусу краснухи 116.00

3606238 608 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (lgG) до цитомегаловірусу людини 144.00

3606239 609 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (lgG) до вірусу герпесу 1 або 2 типів 98.00

3606240 610 Виявлення антитіл (lgМ) до вірусу герпесу 1 або 2 типів 104.00

3606241 611 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (lgG) до капсидного антигену вірусу 
Епштейна-Барр 118.00

3606242 612 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (lgM) до капсидного антигену вірусу 
Епштейна-Барр 122.00

3605217 613 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до Hеlicobacter pylori 120.00
3600299 614 Визначення гормону трийодотиронін вільний (Т3 вільний) 100.00
3606243 615 Визначення гормону трийодотиронін загальний (Т3 загальний) 80.00
3600298 616 Визначення гормону тироксин вільний (Т4 вільний) 90.00
3606244 617 Визначення гормону тироксин загальний (Т4 загальний) 80.00
3600450 618 Визначення тиреотропного гормону щитоподібної залози (ТТГ) 84.00
3602216 619 Визначення гормону антитіл до тиреоглобуліну (АТГ) 91.00
3606245 620 Визначення рівня онкомаркера яєчників (СА 125) 99.00
3606246 621 Визначення онкомаркера молочної залози (СА 15-3) 134.00
3600409 622 Визначення рівня лютеїнізивного гормона (ЛГ) 94.00
3600413 623 Визначення рівня фолікулостимулювального гормона (ФСГ) 94.00
3602235 624 Визначення рівня прогестерону 93.00
3606247 625 Визначення рівня кортизолу 90.00
3600410 626 Визначення рівня пролактину 93.00
3600408 627 Визначення рівня загального тестостерону 92.00
3605258 628 Визначення рівня простатоспецифічного антигена (ПСА загальний) 98.00
3606248 629 Визначення рівня хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) 81.00
3606249 630 Визначення рівня феритину 131.00
3600407 631 Визначення рівня антитіл до тиреопероксидази (АТПО) 94.00

3606250 632 Визначення антитіл (IgM) до вірусу гепатиту А методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 100.00

3606251 633 Виявлення поверхневого антигену вірусного гепатиту А в сироватці крові на 
імуноферментному аналізаторі 103.00

3606252 634 Виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту D в сироватці крові на імуноферментному 
аналізаторі 103.00

3606253 635 Визначення антитіл (IgM) до вірусу вітряної віспи методом ІФА на імуноферментному 
аналізаторі 136.00

3606254 636 Визначення антитіл (IgG) до хламідіозу методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 90.00

3606255 637 Визначення антитіл (IgМ) до хламідіозу методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 97.00

3606256 638 Визначення антитіл (IgG) до борелії методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 122.00
3606257 639 Визначення антитіл (IgМ) до борелії методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 130.00
3606258 640 Виявлення антигену вірусного кліщового енцефаліту на імуноферментному аналізаторі 112.00



3606259 641 Виявлення сумарних антитіл до мікобактерії туберкульозу на імуноферментному аналізаторі 102.00

3606260 642 Визначення антитіл (IgG) до хламідійної пневмонії на імуноферментному аналізаторі 116.00
3606261 643 Визначення антитіл (IgМ) до хламідійної пневмонії на імуноферментному аналізаторі 121.00
3606262 644 Визначення антитіл (IgG) до токсокари на імуноферментному аналізаторі 109.00
3606263 645 Визначення антитіл (IgG) до опісторху на імуноферментному аналізаторі 106.00
3606264 646 Визначення антитіл (IgМ) до опісторху на імуноферментному аналізаторі 112.00
3606265 647 Визначення антитіл (IgG) до трихінели на імуноферментному аналізаторі 117.00
3606266 648 Визначення антитіл (IgМ) до трихінели на імуноферментному аналізаторі 114.00
3606267 649 Визначення антитіл (IgG) до гельмінтів на імуноферментному аналізаторі 82.00
3606268 650 Визначення антитіл (IgG) до аскариди на імуноферментному аналізаторі 139.00
3606269 651 Виявлення сумарних антитіл до лямблії на імуноферментному аналізаторі 113.00
3606270 652 Визначення антитіл (IgМ) до лямблії на імуноферментному аналізаторі 128.00
3606271 653 Виявлення антигену лямблії на імуноферментному аналізаторі 134.00
3606272 654 Визначення антитіл(IgG) до кіру на імуноферментному аналізаторі 121.00
3606273 655 Визначення антитіл (IgМ) до кіру на імуноферментному аналізаторі 140.00
3606274 656 Виявлення антигену ротавірусу на імуноферментному аналізаторі 101.00
3606275 657 Визначення рівня С-реактивного білка методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 135.00
3606276 658 Визначення рівня прокальцитоніну методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 155.00

3606277 659 Визначення рівня N-термінального домену попередника натрійуретичного пептиду на 
імуноферментному аналізаторі 119.00

3606278 660 Визначення тропоніну методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 115.00
3606279 661 Визначення D-димеру методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 185.00
3606280 662 Визначення цистатину С методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 105.00

3606281 663 Визначення ревматоїдного фактору класу М методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 111.00

3606282 664 Визначення сумарних антитіл до ревматоїдного фактору методом ІФА на імуноферментному 
аналізаторі 111.00

3606283 665 Визначення С-пептиду методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 138.00
3606284 666 Визначення інсуліну методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 138.00
3601726 667 Ритмографія без навантажувальних проб з обробкою матеріалу вручну 53.00
3601342 668 Пряма офтальмоскопія 27.00
3606285 669 Взяття матеріалу з кон’юктиви на бактеріальну флору 40.00
3605155 670 Безконтактна тонометрія ока 19.00
3606286 671 Тонометрія ока за Маклаковим 40.00
3602940 672 Визначення кута косоокості за Гіршбергом 16.00
3605168 673 Дослідження очного дна за допомогою лінзи Гольдмана 16.00
3801743 674 Корекція зору за допомогою окулярів для астигматиків 26.00
3804500 675 Корекція зору з підбором сфероциліндричних окулярів 16.00
3803316 676 Корекція зору з підбором сферичних окулярів 16.00
3830963 677 Масаж повіки (одна процедура) 40.00
3830705 678 Ін'єкція парабульбарно (без урахування вартості медикаментів) 20.00
3803317 679 Ін’єкція під кон’юктиву ока (без урахування вартості медикаментів) 28.00
3830745 680 Знеболювання епібульбарно 9.00

3607461 681 Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації - 
зів, ніс) (одне дослідження) 154.00

3607462 682 Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації - 
харкотиння, рани) (одне дослідження) 162.00

3607463 683 Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації - 
очі, молоко) (одне дослідження) 153.00

3607464 684 Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації - 
гінекологічні мазки,сік простати) (одне дослідження) 150.00

3607465 685 Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації - 
кров на стерильність) (одне дослідження) 133.00

3600885 686 Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом вищої категорії (первинне звернення) 128.00

3600886 687 Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом вищої категорії (повторне звернення) 75.00

3600889 688 Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом першої категорії (первинне звернення) 121.00

3600890 689 Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом першої категорії (повторне звернення) 72.00

3600887 690 Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом другої категорії (первинне звернення) 114.00

3804501 691 Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом другої категорії (повторне звернення) 68.00

3607466 692 Взяття біоматеріалу на COVID-19 44.00

3607467 693 Дослідження біоматеріалу на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) 543.00

3607468 694 Дослідження біоматеріалу на COVID-19 (CITO-тест) 472.00
3804454 695 Проведення спинномозкової анестезії (до 3-х годин) 2117.00
3804455 696 Проведення ендотрахеального наркозу (1 година) 2284.00



3831101 697 Проведення внутрішньовенного наркозу (30 хвилин) 1321.00
3804456 698 Проведення внутрішньовенного наркозу (60 хвилин) 1666.00
3804457 699 Оксигенотерапія (центральна подача кисню) 77.00
3804458 700 Неінвазивна вентиляція легень ( режим СРАР, центральна подача кисню) 446.00
3804459 701 Неінвазивна вентиляція легень ( режим СРАР,  подача кисню з балонів) 663.00
3607469 702 Цирумцізіо 665.00
3607470 703 Електровидалення доброякісного новоутворення (кандиломи статевого члена) 277.00
3607471 704 Постановка катетера фолея 295.00
3607472 705 Висічення ліпоми мошонки (однієї) малого розміру 632.00
3607473 706 Висічення водянки оболонок яєчка 654.00
3607474 707 Орхідектомія 1024.00
3607475 708 Висічення кісти оболонок яєчка 643.00
3607476 709 Параартикулярна блокада 216.00
3607477 710 Металоостеосинтез кісток зап`ястя та плюсневих кісток 495.00
3607478 711 Внутрішньосуглобова блокада з гіалуроновою кислотою 216.00
3804460 712 Медикаментозне лікування пневмонії спричиненої SARS-CoV-2 434.00

3300654 713 Медичне обслуговування водіїв транспортних засобів (передрейсовий огляд) за договорами 49.00

3607479 714 Визначення інтерлейкіну-6 методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 501.00
3607480 715 Визначення міоглобіну методом ІФА на імуноферментному аналізаторі 104.00
3600636 716 Дослідження слуху методом тональної аудіометрії 102.00
3607481 717 Дослідження слуху методом мовної аудіометрії 102.00


