
ЗАТВЕРДЖУЮ
головний лi
комч lиного пIдпри€мства

"Mi ( XapKiBcbKoi MicbKoT ради

м.п.
П "МП JФ25" ХМР вiд 08.09.2020

рАнт
цiн на платнi медичнi послугп, що надаються

комунальним некомерцiйним пiдприемством <<MicbKa полiклiнiка ЛЬ 25> Харкiвськоi MicbKoi ради
станом на 9 вересня 2020 року

вiдповiдно до Закону УкраТни <Основи законодавства УкраТни про охорону здоров'я), Закону УкраТни кПро державнi

фiнансовi гарантiТ медичного обслуговування населення), керуючись постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
l7.09.1996 р.Jф 1 138 кПро затвердження перелiку платних послуг, якi надаються вдержавних i комунzцьних закладах

охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах), якi не входять до програми медичних гарантiй

21 51-,
код 02003445

Код
послуги

лъ

зlп
Найменування I_{iHa, грн

лА Бордторнl, дIлгностичнI тл косультлти вн I послуги
ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЕЗ НАПРАВЛЕННЯ ЛlКАРЯ;

мЕдичнЕ оБслуговувлння, зокрЕмА lз злстосувлнням тЕлЕмЕдицини, зл
договорАми lз суБ,€ктАми господлрювАння, стрАховими оргАнlзлцlями (в тому

числI з Фондом соцIлльного стрАхувАння укрАiни)
1. !iагностичнi послуги

Цифрова рентгенологiчна дiагностика
1 1 Цифрова флюорограма без друку зображення на плiвцi 3 1,00

) 2 Щифрова рентгенографiя органiв черевноТ порожнини (оглялова) з друком зображення на
термоплiвцi lз0,00

3 з I_{ифрова рентгенографiя колоносових пазух з друком зображення на термоплiвцi l l3,00

4 4
I_[ифрова рентгенографiя перефiричних вiддiлiв скелета та хребта (в 2-х проекцiях) з друком
зображення на термоплiвцi 207,00

5 5 I_{ифрова рентгенографiя черепа (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 207.00

6 6 Цифрова рентгенографiя органiв грудноi порожнини (оглядова) з друком на термоплlвцl l90.00
7

,7
I_{ифрова рентгенiвська мамографlя 2-х молочних залоз (у 2-х проекцiях) 107,00

8 8 Рентгеноскопiя органi в грулноТ порожнини 36,00

9 9
I{ифрова рентгенографiя функчiон€Lльних дослiджень хребта в З-х проекцiях (шийний,
попереково-крижовий) з друком зображення на термоплiвцi

з02,00

l0 l0 I_{ифрова гiстерсальпiнгографiя з друком на термоплiвцi 260,00

1l ll I_[ифрова рентгенографiя грулного вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) з друком зображення на

термоплiвцi
20,7,00

12 \2
I_\ифрова рентгенографiя попереково-крижового вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) з друком
зображення на термоплiвцi

20,7,00

13 lз I_(ифрова рентгенографiя шийного вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) з друком зображення на

термоплiвцi
20,7,00

l4 14 Щифрова рентгенографiя гомiлковостопного суглоба (в 2-х проекцiях) з друком зображення на

термоплiвцi
207,00

15 l5
|_{ифрова рентгенографiя колiнного суглоба (в 2-х проекчiях) з друком зображення на

термоплiвцi
207,00

lб lб I_{ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 207.00

l7 1,7 Щифрова рентгенографiя гомiлки (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 207,00

l8 l8 I_{ифрова рентгенографiя стегна (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоллiвцi 207,00

l9 l9 I_{ифрова рентгенографiя променезап'ясткового суглоба (в 2-х проекцiях) з друком зображення

на термоплiвцi
207.00

20 20 l_{ифрова рентгенографiя передплiччя (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 207,00

2l 2l Ilифрова рентгенографiя плеча (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 201,00
77 22 I_{ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 207,00

23 2з L{ифрова рентгенографiя KicToK таза з друком зображення на термоплiвцi l90.00
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24 24 Цифрова рентгенографiя плечового суглоба з друком зображення на термоплiвцi I 3,00

25 25 I{ифрова рентгенографiя кистей з друком зображення на термоплiвцi 1 3,00

26 26 Цифрова рентгенографiя стоп з друком зображення на термоплiвцi l з,00

71 27 I_i.ифрова рентгенографiя ключицi з лруком зображення на термоплiвчi l 3,00

28 28 Цифрова рентгенографiя KicToK носа з друком зображення на термоплiвцi l 3,00

29 29 Щифрова рентгенографiя органiв черевноТ порожнини (оглядова) без лруку зображення на

термоплiвцi
54,00

30 30 Цифрова рентгенографiя колоносових пазух без лруку зображення на термоплiвцi зб,00

31 31
Щифрова рентгенографiя перефiричних вiддiлiв скелета та хребта (в 2-х проекцiях) без друку

зображення на термоплiвцi
54,00

32 з2 Щифрова рентгенографiя черепа (в 2-х проекцiях) без друку зображення на термоплiвцi 54.00

33 JJ I_{ифрова рентгенографiя органiв грулноТ порокнини (оглядова) без лруку на термоплtвЦi з6,00

34 з4 Щифрова рентгенiвська мамографiя 2-х молочних залоз (у 2-х проекцiях) 107,00

35 35 Рентгеноскопiя органi в грудноТ порожнини з6,00

зб 36
I_{ифрова рентгенографiя фу кцiональних дослiджень хребта в 3-х проекшiях (шиЙниЙ,

попереково-крижови й) без друку зображення на термоплi вцi
7l,00

37 з7 I_{ифрова гiстерсальпiнгографiя без лруку на термоплiвчi l07,00

38 38 Щифрова рентгенографiя грудного вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) без друку зображення на

термоплiвцi
54,00

39 з9 Щифрова рентгенографiя попереково-крижового вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) без друку

зображення на термоплiвцi
54,00

40 40
I]ифрова рентгенографiя шийного вiддiлу хребта (в 2-х проекцiях) без друку зображення на

термоплiвцi
54,00

4l 4l
I_{ифрова рентгенографiя гомiлковостопного суглоба (в 2-х проекцiях) без друку зображення на

термоплiвцi
54,00

42 42 Щифрова рентгенографiя колiнного суглоба (в 2-х проекцiях) без друку зображення на

термоплiвцi
54.00

43 4з I_[ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекчiях) без лруку зображення на термоплiвцi 54,00

14 44 I_\ифрова рентгенографiя гомiлки (в 2-х проекцiях) без друку зображення на термоплiвцi 54,00

45 45 [{ифрова рентгенографiя стегна (в 2-х проекцiях) без друку зображення на термоплiвцi 54,00

16 46 Щифрова рентгенографiя променезап'ясткового суглоба (в 2-х проекцiях) без друку зображення

на термоплiвцi
54,00

4,7 4,7 Цифрова рентгенографiя передплiччя (в 2-х проекцiях) без лруку зображення на термоплiвцi 54,00

48 48 I_{ифрова рентгенографiя плеча (в 2-х проекцiях) без лруку зображення на термоплiвцi 54,00

49 49 I_{ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекчiях) без лруку зображення на термоплiвцi 54,00

50 50 Цифрова рентгенографiя KicToK таза без друку зображення на термоплiвцi з6,00

5l 5l Цифрова рентгенографiя плечового суглоба без друку зображення на термоплiвцi 36,00

52 52 Цифрова рентгенографiя кистей без друку зображення на термоплiвцi зб,00

53 5з Цифрова рентгенографiя стоп без друку зображення на термоплiвцi зб,00

54 54 Il.ифрова рентгенографiя ключичi без лруку зображення на термоплiвцi з6.00

55 55 I_{ифрова рентгенографiя KicToK носа без друку зображення на термоплiвцi з6,00

Фyнкцiонал ьна дiагностика
56 l Електрокардiографiя 46,00

5,| 2 Розшифровка, опис та iнтерпретацlя даних електрокардiографiчних дослiджень 22,00

58 J Ехоенцефалографiя 38,00

59 4 Електроен цефалографiя l з8,00

60 5 Реоенцефалографiя 91,00

бl 6 реовазографiя BepxHix кiнцiвок 7з,00

62 7 Реовазографiя нижнiх Ki н цiвок 73,00

бз 8
,Щослiдження неспровокованих дих€Lльних об'смiв та потокiв (ФЗД)
(без застосування лiкарських засобiв)

21,00

64 9 Дослiдження неспровокованих дихчшьних об'смiв та потокiв (ФЗД)
(iз застосуванням лiкарських засобiв та з вартiстю лiкарських засобiв)

43,00

260 10 Щослiдження неспровокованих дихtцьних об'смiв та потокiв (ФЗД)
(iз застосуванням лiкарських засобiв та без BapTocTi лiкарських засобiв)

42,00
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Ультразвукова дiагностика
б5 l I_{ервiкометрiя 68,00
66 2. Ультразвукове дослiдження матки та придаткiв трансвагiнальне 82,00
67 J. Ультразвукове дослiдження матки та придаткiв трансабдомiнальне ,1,7,00

б8 4. Ультразвукове дослiдження плоду при вагiтностi l0б.00
б9 5. Ул ьтразвукове дослiджен н я BHyTpi ш Hix орган iB:

70 5.1 Ультразвукове дослiдження сечового Mixypa + залишкова сеча бз.00
7l 5.2. Ультразвукове дослiдження сечового Mixypa бз,00

72 5.3.
Ультразвукове дослiдження передмiхуровоТ зzцози .+ сечовий Mixyp з визначенням залишковоТ
сечi

79,00

73 5.4. Ультразвукове дослiдження нирок * наднирникiв 71 ,00
74 5.5. Ультразвукове дослiдження щитовидноТ залози 79,00
75 5.6. Ультразвукове дослiдження грудних зчшоз 84,00
76 5;7. Ультразвукове дослiдження лi мфатич н их вузлi в (одна група) 61,00
77 5.8. Ультразвукове дослiджен ня слинних заJIоз 71,00
78 5.9. Ультразвукове дослiдження сердця (ЕХО-КГ с кольоровим картированням) l20.00
79 5.1 0. Ультразвукове дослiдження судин голови та шиТ l44.00
80 5.1 l Ультразвукове дослiдження: печiнка + жовчний Mixyp 71,00

8l 5.12. Ультразвукове дослiдження селезiнки 7l,00
82 5.1 3. Ультразвукове дослiдження пiдшлунковоТ зzчlози 71,00

83 5.14. Ультразвукове дослiдження плеврztльноТ порожнини 79,00

84 5.1 5. Ультразвукове дослiдження поверхневих структур: м'якi тканини 71,00

85 5.1 6. Ул ьтразвукове досл iдження мtLпого тазу 87,00

8б 5.\,l. ультразвукове дослiджен ня чере в нот порожн и н и l l2,00
87 5.1 8. Ультразвукове дослiдження черевноТ порожнини + нирки l37.00

2. Лабораторнi послyги
2. 1. Бiохiмiчнi дослИження

88 l Визначення загzLпьного холестерину з2,00

89 2 Визначен ня лiпопротеiдi в щiльностi(ЛПВЩ)високоl 44,00

90 J Визначення лiпопротеih в низькоТ щiльностi (ЛПНЩ) 54.00

91 4 Визначення лi попротеih в дуже низькоТ щiльностi(ЛПДНЩ) 3,00

92 5 Визначення коефiцiента атерогенностi (КА) 3,00

93 6 Визначення триглiцеридi в з 1.00

94 7 Визначення В-лiпопротеiдiв 20,00

95 8 визначення загzLльного бiлка 23,00

9б 9 Визначення бiлкових фракцiй 57,00

97 0 визначення сечовини 35,00

98 l Визначення креатинiну 34.00

99 2 визначення сечовот кислоти 45,00

100 J В изначен ня акти BHocTi аланi нам i нотрансферази (АлТ) 4з,00

101 4 Визначення активностi аспартатамiнотрансферази (АсТ) 43,00

l02 5 Визначення активностi лужноТ фосфатази 43.00

I03 6 Визначен ня акти BHocTi гама-глутам iлтрансферази (ГГТ) 44.00

104 7 Визначення активностi альфа-амiлази 38,00

l05 8 Визначення церулоплазмiну 38,00

10б 9 Проведення тимоловоТ проби 24,00

l07 20 Визначення бiлiрубiну (загального, прямого та непрямого) 62.00

108 2l визначення сiалових кислот 4l,00

l09 22 Визначення cepoMyKoИiB 51,00

110 2з Визначення С-реакгивного бiлка 25,00

1l1 24 визначення калiю 19,00

l12 25 Визначення натрiю l9.00

l13 26 Визначення хлоридiв l9,00

ll4 2,| визначення ка,rьцiю 40.00

115 28 визначення залiза 4з,00

l16 29 Визначення неорганiчного фосфору з0.00
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l11 30 визначення магнiю 30,00

lt8 31 Визначення HBsAg ( гепатит В) 82,00

119 з2 Визначення НСV ( гепатит С ) 78.00

l20 JJ
визначення акгивностi аланiн-амiнотрансферази (Алт) в kpoBi методом Райтмана-Френкеля
(мiкDометод з цитратом натрiю)

28,00

l2l з4 Визначен ня ревматоiдного фактору 71,00

l22 35 Визначен ня антистрептолiзину О 80,00

l23 зб Лiпiдний комплекс (холестерин,В-лiпопротеiли, триглiчериди, ЛПВщ, лпнщ, лпднщ, кд) l87,00

124 5l Нирковi проби( сечовина, креатинiн) 69,00

125 38 Печiнковi проби (АсТ, АлТ, лужна фосфатаза, ГГТ, тимолова проба) 197,00

l26 з9 Ревмопроби (сiалова кислота, серомукоiди, церулоплазмiн, С-р9ецlцlцдД jЦ9ц) l55,00

2.2. Бактерiологiчнi дослiдження
l27 l Бактерiологiчне дослiдження на стафiлокок (зiв, Hic) (негшивний резульФ 104.00

l28 2 Бактерiолог чне дослiдження на стафiлокок (зiв, Hic) (позитивний результат) l25,00

l29 J Бактерiологiчне дослiдження на шигели та сальмонели (негативний результат) 62,00

l30 4 Бактерiологiчне дослiдження на шигели та сzLпьмонели (позитивний результат) l56,00

lзl 5 Бактерiологiчне дослiдження на стрептокок iз зiву (негативний результат) 65,00

l32 6 Бактерiологiчне дослiдження на стрептокок iз зiву (позитивний результат) l l9,00

l33 7 Бактерiологiчне дослiдження на наявнiсть грибiв роду Кандiда (негативний РеЗУЛЬТаТ) б1,00

134 8 Бактерiологiчне дослiдження на наявнiсть грибiв роду Кандiда (позитивниЙ РеЗУЛЬТаТ) l l0,00

135 9
Бактерiологiчне дослiдження повiтря в закритих примiщеннях (2 показники)
(негативний результат)

88,00

13б l0
Бактерiологiчне дослiдження повiтря в закритих примiщеннях (2 показники)
(позитивний результат)

l б5,00

l37 l Бактерiологiчне дослiдже ня MaTepizu]a на стерильнiсть (негативний результат) 95,00

l38 2 Бактерiологiчне дослiдже ня MaTepi€ma на стерильнiсть (позитивниЙ РеЗуЛЬтат) l l6,00

139 J Бактерiологi ч не дослiджен ня сечi на бактерiурiю (негативн ий резул ьтат) 7l ,00

t40 4 Бактерiологiчне дослiджен ня сечi на бактерiурi ю (позитивни й резул ьтаф l65,00

l4l 5 Бактерiологiч не досл iдження зм и Bi в (позити вн и й результат) l34,00

l42 6 Бактерiологiчне досл iджен ня зм ивi в (негати вн и й результат) 67.00

l43 7 Бактерiологiчне досл iдження кров на стерильнiсть (негативний результат) 79,00

l44 8 Бактерiологiчне досл iджен ня кров на стерильнiсть (позитивний результат) 173,00

l45 9 Бактерiологi ч не дослiджен ня на кори небактерii (негати вни й результат) 86,00

l46 20 Бактерiологi ч не дослiджен ня на кори небактерiТ (позитивн ий резул ьтат) l44,00

l47 2l Бактерiологiчне дослiдження на визначення poTaBipyciB, аленовiрусiв методом тест-систем l0,00

148 22 Бактерiологiчне дослiдження на м коплазму (уреаплазму) (не гати вцдЩ ]91уд rlgT) б 1,00

l49 2з Бактерiологiчне дослiдження на м коплазму (уреаплазму) (позитивний результат) 97,00

150 24 Бактерiологiчне дослiдження на трихомонаду б 1,00

15l 25 Бактерiологi ч не дослiджен ня KpoBi на гонококи (негативний резул ьтат) 64,00

l52 26 Бактерiологi ч не досл iджен ня KpoBi на гонококи (позити вн ий результат)
,74,00

153 27 Бактерiологiч не досл iджен ня на ки шковий дисбактерiоз 240,00

l54 28 Бактерiологi чне дослiджен ня на сilл ьмонел и (позити вн ий результат) l47,00

155 29 Бактерiологiчне дослiдження на сальмонели (негативний результат) 44,00

156 30 Бактерiологiчне дослiдження мокротиння 214,00

157 зl Бактерiологiчне дослiдження видiлення дихzLпьних шляхiв (зiв, Hic) 196,00

158 з2 Бактерiологiчне дослiдження видiлення з вуха 196,00

l59 JJ
Бакгерiологiчне дослiдження видiлення з жiночих статевих органiв (уретри, пiхви,

цервiкального каналу)
196,00

l60 з4 Бактерiологiчне дослiдження видiлення з очей 196.00

lбl з5 Бактерiологiчне дослiдження видiлення з iнфiкованих вiдкритих ран l96,00

l62 зб Серологiчне дослiдження KpoBi на черевний тиф 29,00

163 з,7 Бактерiологiч н е досл iдже н н я гем окультури (не гати вн и й резул ьтат) б 1,00

l64 38 Бактерiологiч не досл iдження гемокультури (позити вн ий резул ьтат) l64,00

lб5 39 Бактерiологiчне дослiдження випорожнень на умовно-патогеннi ентеробактерii l 41,00

2.3. Iмчнологiчнi дослiдження



Код
послуги

.I\9

зlп
найменчвання l_{iHa, грн

258 l Дослiдження для визначення групи та резус-фактору KpoBi (з забором KpoBi з вени) 75.00

259 2 ,Щослiдження сироватки на наявнiсть неповних резус-антитiл за допомогою реакцiТ
конглютинацiТ iз застосуванням желатину (в пробiрках) у вагiтних (з забором KpoBi з вени)

100,00

3. Консультативнi послyги

l66 l Консультацiя л каря-х iрурга (першоТ квмiфi кашi й ноТ категорii) бб,00

l6,7 2 Консультацiя л каря-ортопеда-травматолога (вищоТ квалiфiкашiйноТ категорii) 57,00

l68 J Консультацiя л каря-ортопеда-травматолога (другоТ квалiфiкацiйноТ категорiТ) 51,00

169 4 Консультацiя л каря-уролога (без категорii) 48,00

l70 5 Консультацiя лi каря-отолари н голога (першоТ квалi фi качi й ноТ категорii) 5з,00

17l 6 Консультацiя лiкаря-акушера-гiнеколога (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорii) 73,00

172
,7 Консультацiя лiкаря-акушера-гiнеколога (першоТ квалiфiкацiйноТ категорii) 68.00

|73 8 Консультацiя лiкаря-невропатолога (вищоТ квалiфiкачiйноТ категорii) 66,00

|74 9 Ко нсул ьтацiя л i каря- невро патол ога (другоТ квал i фi кац i й н оТ категорii) 59,00

l75 l0 Консультацiя лiкаря-невропатолога (без категорir) 57,00

176 ll Консул ьтацiя лi каря-терапевта (ви щоТ квалi фi Karri й ноТ категорiТ) 64.00

l77 12 Консул ьтацiя лi каря-терапевта (першоi квалi фi Kaui й ноТ категорii) 62,00

178 lз Консультацiя лi каря-терапевта (другоТ квалiфi Kaui й ноТ категорii) 58,00

179 l4 Консультацiя лiкаря-офтм ьмолога (ви щоТ квалiфi кашiйноТ категорi r) 69,00

l80 15 Консультацiя л i каря-кардiолога (ви щоТ квалiфi качiй ноТ категорiТ) 67,00

l8I lб Консультацiя лiкаря-ревматолога (без категорir) 59,00

263 1,7
Консультацiя лiкаря-гастроентерога (вищоТ квалiфiкачiйноТ категорii,

кандидат медичних наук)
68.00

264 18 Консультачiя л каря-ендокри нолога (ви щот квал iфi качi й нот категорii) 54,00

182 19 Консультацiя л каря-ендокринолога (першоТ квал iфiкачi й ноТ категорiТ) 49,00

183 20 Консультацiя л каря-iн фекцiон icTa (ви шоТ квалiфi кацi й ноТ категорii) 58,00

l84 2l Консультацiя л каря-дерматовенеролога (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорii) 55,00

l85 22 Консультацiя лiкаря-дерматовенеролога (другоТ ква-пiфiкацiйноТ категорir) 4,7,00

КОРЕКЦIЯ ЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОКУЛЯРIВ

18б l Корекцiя зору за допомогою окулярiв 55,00

оздоровчий мАслж, гlмнАстикА З МЕТоЮ ПРОФIЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА
ЗМIЦНЕННЯ ЗДОРОВ,Я ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

187 l Масаж шиТ з6.00

188 2
МасаЖ тазостегноВого суглоба (верхньоТтретини стегна, дiлянки тазостегнового суглоба та

сiдничноТ дiлянки TicT ж сторони)
4з.00

189 J Масаж ступнi та гомiлки 36,00

l90 4
МасаЖ спинИ (вiд VII шийногО до I попереКового хребця та вiД лiвоТ до правоТ середньоТ

аксилярноТ лiнii)
45,00

l9l 5 Масаж попереково-крижовоIдiлянки (вiд I поперекового хребця до нижнiх сiдничних схилiв) 38,00

l92 6
Масаж дiлянки хребта (залньоТ поверхнi шиТ, спини та попереково-крижовоТдiлянки вiд лiвоТ

до правоТ задньоТ аксилярноТ лiнii)
59,00

l93 7
Масаж плечового суглоба (верхньоТ третини плеча, дiлянки плечового суглоба та надплiччя

TieT ж сторони)
36,00

l91 8
масаж нижньот кiнцiвки та попереку (лiлянки ступнi, гомiлки, стегна, сiдничнот та попереково,

крижовоТ дiлянки)
52,00

195 9
масаж обличчя (лобовот, навколовушковоi. навколоочнотдiлянок, середньотта нижньот

щелепи)
38,00

l9б l0 Масаж лiкгьового суглоба (верхньоТ третини передплiччя дiлянки лiкгьового суглоба та

нижньоi третини плеча)
з6,00

l97 ll Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального вiддiлу кистi, дiлянки пРОменеВО-

зап'ястного суглоба та передплiччя)
з6,00

198 l2 Масаж м'язiв передньоТ черевноТ порожнини 38.00



Код
послуги

}lъ

зlп
Найменування I_{iHa, грн

l99 lз Масаж кистi i передллiччя 36,00

200 l4 масаж нижньот кiнцiвки 45,00

2оl l5
масаж колiнного суглоба (верхньоттретини гомiлки, дiлянки колiнного суглобата нижньот

третини стегна)
36,00

202 16

Масаж дiлянки грулноТ клiтини (дiлянки передньоТ поверхнi грудноТ клiтини вiд переднiх

кордонiв надплiччя до реберних дуг та дiлянок спини вiд VlI шийного до I поперекового

хребчя)

59,00

203 1,7
масаж гомiлково-стопного суглоба (проксимального вiдпiлу ступнi, дiлянки та нижньот

третини гомiлки)
36,00

204 l8
Масаж комiршевот дiлянки (задньот поверхнi шиТ, спини ло рiвня IV грудного хребця,

передньоТ поверхнi грудноТ клiтини ло II ребра)
43,00

205 19 Масаж верхньоТ кiнцiвки 43,00

206 20 Масаж верхньоТ кiнцiвки (надплiччя та дiлянки лолатки) 49,00

20,| 2| Сегментарний масаж шийно-грудного вiддiлу хребта 65,00

208 22 Сегментарн и й массаж попереково-крижовоТ дiлян ки 45,00

209 2з
Масаж спини та попереку (вiд Vll шийного хребчя до крижовоI дiлянки вiд лiвоТ до правоТ

середньоТ аксилярноТ лi Hii)
52,00

2l0 24
Масаж шийно-грудного вiдлiлу хребта (дiлянки задньоТ поверхнi шиТ та дiлянки спини до l

поперекового хребця, вiд лiвоТ до п iHiT)
52,00

2ll 25 Масаж голови (лобно-скроневоТ та потили ч но-тiм'я ноТ дiля нок) 36,00

212 26 Гiмнастика (iндивiдуальне заняття в спортивному залi ) 40,00

2lз 27 Гiмнастика (заняття з групою в спортивному залi ) 51,00

МЕДИЧНЛ ДОПОМОГЛ ХВОРИМ УДОМЛ,
зокрЕмд lз здстосувдн ня м тЕлЕм Еди ци н и цlлгности ч нЕ оБстЕжЕння, п роцЕдури,

MAHl пуля цIi, консультувлн ня, догляд)
2l4 l Перев'язка удома (без BapTocTi перев'язувальних матерiалф з 1,00

215 2 Забiр мазкiв з носу та зеву удома 49,00

2lб J Проведен ня електрокардtограм и удома 46,00

2l7 4 Забiр KpoBi удома (з периферичноТ вени) 37,00

2l8 5 Внутрiшн ьовен на iн'скцiя удома з 1,00

219 6 Внутрiшньом'язова i н' скцiя удома 25,00

220 7 Пiдшкiрна i н'скцiя удома 25,00

239 8 Консул ьтацiя л i каря-хiрурга (першоТ квал i фi кацi й ноТ категорii) уд9N,q l0б,00

240 9 Консультацiя лiкаря-ортопеда-травматолога (вищоТ квалiфiкачiйно't'категорi'l) улома 1 l5,00

24l 0 Консультацiя лiкаря-ортопеда-травматолога (другоТ квалiфiкацiйноТ категорi't) удома 93,00

242 l Консультацiя лiкаря-уролога (без категорii) удома 83,00

243 2 Консультацiя лiкаря-отоларинголога (першоТ квалiфiкачiйноТ категОРii) УЛОма 100,00

244 J Консультацiя л каря-акушера-гi неколога (ви щоТ квалiфi качi й ноТ категорi't) удома l23,00

245 4 консyльтацiя л каря-акушера-гiнеколога (першоТ квалiфiкачiйноТ категорii) улома l07,00

246 5 Консультацiя л каря-невропатолога (вищоТ квалi l l з,00

247 6 Консультацiя л каря-невропатолога (без категорii) улома 8б,00

248 7 Консультацiя л каря-терапевта (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорiТ) улома l05,00

249 8 Консультацiя л каря-терапевта (першоТ к вал iфi кацi й ноТ категорii) удом а 98,00

250 9 Консультацiя л каря-терапевта (лругоТ квалiфiкацiйноТ категорiТ) улома 87.00

25l 20 Консультацiя л каря-офтальмолога (вищоТ квалiфiкацiйноi категорii) улома l20,00

252 2| Консультацiя л каря-кардiолога (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорil) улома l l4,00

253 22 консyльтацiя л каря-ревматолога (без категорil) удома 91,00

26l
2з

Консультацiя лiкаря_гастроентеролога (вищоТ квалiфiкачiйноТ категорiТ, кандидат МеДИЧНИХ

наук) улома 1l0,00

262 24 Консультацiя лiкаря-ендокринолога (вищоТ квалiфiкачiй ноТ цq]q9рфJд9цq 106,00

254 25 Консультацiя лiкаря-ендокринолога (першоТ квалiфiкачiйноТ категорii) улома 92,00

255 26 Консультацiя лiкаря-iнфекцiонiста (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорii) улома |22,00

256 27 Консультацiя лiкаря-дерматовенеролога (вищоТ квалiфiкачiй"оТ !.зIgIgрФJдgцq 120,00

25,7 28 Ко н сyл ьтацiя л i каря-дер м атовенеролога (другоТ квал i фi кацi й н оТ кате горi'l) улома 89,00

видАчл копIi мЕдичноi довtдки, витягу з IcToPIi хвороБи
22l l Видача колiТ медичноТ довiдки l7,00



Код
ппспчги

Ns
зlп

Найменування

Видача витягу з icTopiT х]9р9qц

Щiна, грн

28.00222 2
мЕдичнl огляди

l

lPUl.|rEUlи, Бирччпrrц
i може призвести

)бов'язковий профiлактичний медичний огляд працlвникlв окрtrмих l

rрганiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням населення

lоширення iнфекцiйних хвороб
--ллпоlп VипqТчтl оiп ?? о7 

'о0' 
М 280)

д0

l l7,00
223 1.1

эбов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (пlкар-

церматовенеролог;лiкар-терапевт, дослiдження kpoBi на сифiлiс, мазки на гонорею,

цослiдження на гельмiнтози)

224 1,2

яд осiб декретованих груп населення_ (лlкар-

*р"u"о""raролЪг, лiкар-терапевт, лiкар-отоларинголог, дослiдження Kpo3i на сифiлiс, мазки

ня гонопек)_ лослiдження на гелЬМiнТози) =

l32,00

225 1.3

a осiб декретованих груп населення (лiкар-

церматовенеролог, лiкар-терапевт, лiкар-отоларинголог, лiкар-стоматолог-терапевт,

п.rЪпiпження KDoBi на с;фiлiс мzвки на гонореlо, дослiдження на ге

l57,00

226 1.4
Эбов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-

церматовенеролог, лiкар-терапевт, дослiдження кро
78,00

229 1.5
@'ймeДичнийoгляДoсloдeкpеToвaниxГpyПнaсеJlеннЯ-UllкaР-
оaр"urЬ"a""роло., лi*ар-терапевт, лiкар-отоларинголог, дослiдження KpoBi на сифiлiс, мzвки 9з,00

l 18,00
230 1.6

кар-обов'язковий профiлактичний медичниЙ огляд oclo декретованих груп нассJIення \Jl

церматовенеролог, лiкар-терапевт, лiкар-отоларинголог, лiкар-стоматолог-терапевт,
_лл-:__-.л-,,.-,-_лл:,,л л,,,l,i-iл lro.vt, gq.nцnnрrrr\

1l5,00
227 2 х засобiв

Vепиqний огляд для отDимання дозволу на право отримання та носiння зброi громадянами 93,00
228 роБлми,

ПЕРЕДДЮТЬСЯ СТЛТЕВИМ ШЛЯХОМ, Л ТЛКОЖ ХВОРИХ НЛ ЛЛКОГОЛIЗМ I НЛРКО
(KPIM оБстЕжЕнь нл вIл тА снIд) . .t

що
млнIю

l д"онi""е оосrеження та лiкування хворих на алкоголiзм (з урахуванням видаткlв на лlкарськ

засоби) по Diзним BapiaHTaM лiкування:

23l 1.1
l l86,00
,7,72,00

232 |.2

Ряl li тепапiя (l голина)
Эпецифiчне лiкування (4 голини) l432,00

233 1.3
245,00

234 l4
днонiмне обстеження та лiк вання хворих на алкоголiзм (без урахування видаткiв на

пiкарськi засоби) по рiзним BapiaHTaM лiкування:2
,7з,7,00

235 2.|
491,00

236 2.2

]пецифiчне лiкування (4 години)
ряrriпняпьня тепапiя (l голина)

98з,00
237 2.з

245,00
238 2.4

Мвдичний огляд прдцlвникIв пЕвних кл,r El Urlи, 5дIrпх l Yl1\ 1tд

роБоfлХ Iз шкIдливими чи нЕБЕзпЕчними умовлми прлцI
(наказ Мi"i.

l цj
пi
п

22,66

16,,l5
2

|9,96
J
4 п l3,95

п кар-офтальмолог
1б,09
ТТ0'5

6 / rrlrцр лчуrllЕr чч-..-r --

пiкар-уролог
9,2|
ffi,7

8 Пiкар-iнфекцiоцiст .

3агмьний аналiз KpoBi
)л_л -, ,,,rii о.rо -io лрui

46,,ll
9 4з,89
10

IvKoo в KooBi
l з.60

11 22,8|
l2 Эгляд гiнекологом

j пектппкяппiогпама 46,00
lз
l4

Рентгенографiя ор

lз2l
з6,00l5

прчлtimка: BapTicTb на оздоровчий масаж, гiмнастику з метою профiлактики захворювань та змiцнення здоров'я

дорослого населення включае П,ЩВ.

Головний бухгалтер Н.Л. Соколовська


