
ЗАТВЕРЛЖУЮ
|'оловний лiкар

(наказ

вiд lб серпня

влртIсть
платних медичних послуг, що надаються

комунальним некомерцiйним пiдприсмством (MicbKa полiклiнiка ЛЪ 25) XapKiBcbKoi MicbKoi рали
з l8 серпня 202l року

вiдповiдно ло Закоttу УкраТlrи <основи законодавства УкраТlIи про охорону злоров'я>, Закоrtу УкраТни кПро лержавгti
фiнансовi гарантii медичного обслуговування населенняD, керук)чись постановоIо Кабiнету MirricTpiB УкраТпи вiл

l7.09.1996 р. Nэ 1 lЗ8 кПро затвердження перелiку платних послуг, якi надаються в державних i комунальних закладах
охорони зДоров'я та вищих медичних навчальних закладах), якi пе входять до програми медичних гараrrтiй

е("йn1

Код
послуги

]ф

з/п
НаймеItування IJiHa, грн

лАБорлторнI, дlАгностичнt тА косультАтивнI послуги
ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЕЗ НДПРДВЛЕННЯ ЛIКАРЯ;

МЕДиЧнЕ оБсJlуговувАння, зокрЕмА lз зАстосувАнням тЕлЕмЕдицини, зд
ДОГОВОРАМи IЗ суБ'€ктАми господАрювАння, стрАховими оргАнlзАцIями (в тому

числI з Фондом соцlАльного стрдхувАння укрАiни)
l. [iагностичнi послуги

Щифрова рентгенологiчна дiагностика
l l Цифрова флюорограма бсз лруку зображення на плiвцi з7,00

2 2
I{ифрова рентгенографiя органiв черевноi l|орожнини (огля.,tова) з лруком зображення на
,l,ермоIlJllвцl

l40,00
3 3 I{ифрова рентгснографiя колilносових паз},х з друком зображення на термtlп.пiвцi l l9,00

1 ,l
I(ифрова рен,lr,еноl,рафiя llерефiричних Bi;t,ti.riB cKeJlela ta хреб,lа (в 2-х tlроекltiях) з лруком
зображення на l epMotl.tiBtti 2|,7,00

5 5 а (в 2-х проекцiях) з друком зображення на термоплiвцi 2l7,00
6 6 циФрова рентгснографlя органlв грулноt порожнини (оглядова) з лруком на терйбплffi 196.00
1 7 Цифрова рентгеrriвська мамографiя 2-х молочttих змоз (у 2-х проекцiях) l25.00
8 8 Рентгеноскопiя орган i в l,рулноТ порожн и н и 42,00

9 9
Щифрова реIlтгенографiя фуrrкuiонмыtих дослiджень хребта в 3-х проекшiях (шийний,
попереково-крижовий) з друком зображенtlя lta термоплiвцi з l4,00

l0 l0 I lифрова l,icтepczul bl l iH l,оl,рафiя з ilpyKoM на .t.epMor lll i BIti 279,00

ll ll I-{ифрова рентгенографiя грулного вiллiлу хребта (в 2-х проекшiях) з лруком зображення lla
термоплiвчi 2l7,00

l2 |2
IJифрова рснтгенографiя попереково-крижового вiддiлу хрсбта (в 2-х проекцiях) з лруком
зображсння на термоплiвчi 217,00

lз 1_3
I |ифрова peHl r,еноr,ра(liя tttийноl.о Bi;t,,tilly хреб.l а (в 2-х tlроекrtiях) з ;tpyKoM зображення на
термоttл iBtri 2l7,00

l4 l4
I-|ифрова рентгеltографiя гомiлковостопllого суглоба (в 2-х проекчiях) з лруком зображення на
термоплiвчi 217.00

l5 l5
I-{ифрова рентгснографiя колiнного суглоба (в 2-х проскшiях) з лруком зображсння на
термоплlвцI 2l7.00

lб lб чiях) з лруком зображеtIня на термоплiвчi 21,1,00
17 |7 iлки (в 2-х rlроекцiях) з лруком зображення на термоплiвцi 2l 7.00
l8 l8 Ijифрова рентгснографiя стсгна (в 2-х проскцiях) з лруком зображсння на термоллiвцi 2l7,00

l9 l9
l[ифрова рен,l,генографiя променезаll'яс,t,ковоl,О сугltоба (в 2-х проекltiях) з лруком зображення
Ha ,l,epMolllliBrli 217.00

20 20 в 2-х проскцiях) з друком зображсння на тсрмоплiвцi 2,t7,о0
2| 2| yKotvl зображеl tttя tta термоплiвцi 2l7,0о
22 22 2-х l tpoeKt tiях) з, tpyKorvr зображен ня на,гермоl tll i Blli 2|7,о0
23 23 з др)кONl зображсння на термоплiвцi 96,00
24 24 ком зображеltltя tta термоплiвцi 9,00
25 25 I {ифрова peHr l,еноl,рафiя кис гей з ]tpyKoM зображен ня на .гермоttлiвtli 9.00
26 26 Ilифрова рснтгенографiя стоп з друком зображення на термоплiвчi 9.00
)1 27 |-|ифрова рентгеlrографiя клlочицi з друком зображеttttя на термоплiвцi 9,00
28 28 з лр),ком зображення на гермогutiвtti 9,00



Код
послуги

}ф

з/п Наймеt lvBaH tlя Щiна, грн

29 29
I-|ифрова рентгенографiя органiв черевноТ порожнини (оглялова) без лруку зображення на
термоплlвцl бз,00

30 з0 I_1ифрова рентгенографiя колоносових пазух бсз лруку зображсння на термоплiвцi 42,00

зl зl I{ифрова рентгенографiя lrерефiричних Bi,,uti.,riB cкeJleTa ,t,a хр бта (в 2-х проекцiях) без друку
зображен ня на TepMotlll iBl 1i

63,00

32 з2 екцiях) без друку зображенttя tta термоплiвцi 63,00
JJ зз I-{ифрова рентгенографiя органiв грулноТ порожнини (оглядова) бсз лруку на термоплiвцi 42,00
34 з4 фiя 2-х моJlочних змоз (у 2-х гlроекцiях) 125,00
35 35 Рентгеноскопiя органiв грулноI порожнини 42,0о

36 36
I-{ифрова рентгснографiя функчiональних дослiджень хребта в 3-х проскцiях (шийний,

уку зображення на термtlплiвцt 84,00

37 з7 Цифрова гiстерсальпirrгографiя без лруку Ita термоплiвui l25,00

38 38
l-tифрова рснтгенографiя грудного вiддiлу хребта (в 2-х проскцiях) бсз лруку зображення на
термоплiвцi 63,00

39 з9
l[ифрова рентl,еноl,рафiя погtереково-крижоtsоl,о вlл/llJlу хреб,lа (в 2-х lrроекuiях) без лруку
зображення на TepMolt. liBtti бз,00

,l0 40
I-{ифрова рентгенографiя шийного вiллiлу хребта (в 2-х проекчiях) без лруку зображення на
термоплiвчi 63,00

4l 4l
I-{ифрова рентгенографiя гомiлковостопного суглоба (в 2-х проекцiях) без друку зображевня
на тсрмоплiвцi 63,00

42 42
I|ифрова рентгенографiя колiнноl,о суглоба (в 2-х lrроекчiях) без.лруку зображення на
термопlriвrli 63,00

43 4з ку зображенttя на термоплiвцi бз,00
14 44 кцiях) бсз лруку зображсння на тсрмtlплiвцi 63,00
45 45 tiях) без .rtpyKy зображення Ha,l,epMorl.lliBui 63,00

46 46
Ilифрова рентгенографiя променезап'ясткового суглоба (в 2-х проекчiях) без лруку
зображення lta термопл iвцi бз,00

41 47 ку зображення на термоплiвцi 63,00
18 48 I-{ифрова рентгенографiя плеча (в 2-х проекчiях) без лруку зображенttя Ita термоплiвцi бз.00
49 49 I-|ифрова рентгенографiя стопи (в 2-х проекцiях) без лруку зображення на термоплiвцi бз,00
50 50 Цифрова рен,гl,еноl,рафiя Kic,1,oK таза без,,tруку зображення на TepMott.lliBtli 42,00
51 5l суг-поба без лруку зображеltltя tta термоплiвui 42_00
52 52 раження Ha,t,epMoll;tiBrli 42,00
5J 53 I-|ифрова рентгенографiя стоп без лруку зображення на термоплiвцi 42,0о
54 54 Цифрова рентгеrrографiя клlочицi без лруку зображеttttя на термоплiвчi 42,00
55 55 I{ифрова рентгеноr,рафiя KicтoK носа без.ltpyKy зображення на термоплiвцi 42,00

Функчiональна дiагностика
56 l Електрокарлiографiя 5з,00
57 2 Розшифровка. оllис l,а iн,r,ерrlре,гаltiя /tаних еJlекгрокарлiоl.рафiчних /lослiджень 25,00
58 J Е,хоен цсфалограф iя 44,00
59 4 Електроеr t чефа,rограф iя 15tt,00
60 5 Реоен rtефzulоr,рафiя l04,00
бl 6 Реовазографiя верхн ix кiнцiвок 84,00
62

,7
Реовазографiя Ilижнiх кiнцiвок 84,00

бJ 8
Дослiдження нсспровокованих дих€lльних об'смiв та потокiв (ФЗД)
(без застосування лiкарських засобiв) 40,00

64 9
.Щослiджен ня HecI lpoBoKoBaH их лихЕulьн их об' cMi в
(iз застосуванням лiкарських засобiв та з вартiстю

га llо,гокiв (ФЗfl)
лiкарських засобiв)

0,00

260 l0 .Щослiдженltя неспровоковаllих диха,qьних об'смiв та потокiв (ФЗ!)
(iз застосуваttttям лiкарських засобiв та бсз BapTocTi лiкарських засобiв) 64,00

Ультразвукова дiагностика
б5 l I_{ервiкометрiя 78,00
66 2. Ультразвукове дослi/lження ма.Iки та lrридаткiв трансвагiнальне 93,00
61 3. Ультразвукове дослiджсння матки та придаткiв трансабдомiнальне 88.00
68 4 Ультразвукове дослiдження плоду при вагiтностi l22,00
69 5. Улы,развукове лосlt irtжен ня BHyTpi r r r н i х opl.aH i в :

,70 5l УЛЬтразвукове дослiджсння ссчового Mixypa + заIlишкова ссча 69,00
7l 5.2. Ультразвукове дослiджеltItя сечового Mixypa 69,00
,1,

5.з .

Ультразвукове дослiджсння перелмiхурово]'за,rози + сечовий Mlxyp з визначенням залишковоТ
сечl 86.00

13 5.4. ,]7,00



Код
послуги

JФ
зlп Наймеtlуван ня I_[iHa, грrr

14 5.5, Ул ьтразвукове дос.ll i;llceH ня lIlи,говилноТ залози 86,00
75 5.б. Ультразвукове досл iджон ня грудн их за,lоз 97,00
16 5.7. Ультразвукове досл iджеtt t tя л i мфати чн их вузл iB (олrrа група) 71,00
77 5.8. Ультразвукове лос,rliilження слинних зfu tоз 77,00
78 5.9. дця (EXO-KI' с кольоровим картированням) lз0,00
79 5 0 Ультразвукове дослiджеlrня судиll голови та шиТ l57,00
80 5 l вчний Mixyp 77,00
8l 5 2 ультразвукове дослiдження селезiнки 77,00
82 5 J воi змози 77,00
83 5 4 Ул ьтразвукове дос.lt i,,lжен н я l t.lleBpml ьноi' t lорожн и н и 86,00
84 5 5 Ультразвуковс дослl дження поверхневих структур: м якl тканини 77,00
85 5 6 Ультразвукове лосл джеllня малого тазч 95,00
86 5 7 ини l22,00
87 5 tJ ультразвукове дослiдження черевноl порожнини + нирки l49,00

2. Лабораторнi послуги
2. l. Бiохiмiчнi дослiдження

88 l Визtlачеltltя загмыIого холестериllу 36,00
89 2 Визначення .;riпопротеihiв високоi щi.ltьностi (ЛПВIII 49,00
90 J коТ щiльностi (JlIII IЩ) 59,00
9l 4 lrостi(ЛПДНЩ) 4,00
92 5 4.00
93 6 Визначення триглiцсридiв 36.00
94 7 Визначення Р-лiпопротеiлiв 2з,00
95 8 Визначен ня зага.,:tьноl,о бillка 27,0о
96 9 Визначсння бiлкових фракцiй 66,00
97 0 визlIачення сечовини 40,00
98 Визначення креа,ги Hi Hv 39,00
99 визначення сечовоl кислоти 49,00
100 lз трансферази (АлТ) 47.00
l0l o,t рансферази (АсТ) 47,00
102 Визначення активностi лужноi фосфатази 47,00
I03 6 Визначеlt ня активностi гама-глутамiлтрансферази (ГГТ) 47,00
l0,1 Визначення ак,l,ивнос,t,i аrьфа-амilrши 44,00
l05 l8 Визначення церулопла:мiну 45,00
l06 9 28,00
l07 20 Визначення бiлiрубiну (заl.а.lrьноl.о. IIряl\4оI.о ta неtlрямого) 66,00
l08 21 визначення сiалових кислот 47,00
l09 22 ВизначеItня серомукоцiв 58,00
ll0 2з Визначен ня С-реакr,и вноr.о бiltка 29,00
1ll 24 визначсння калiю 22,00
112 25 Визначеttllя HaTpito 22,о0
l13 26 Визначення хлорилiв 2l,00
lI4 27 Визначення кальцiю 46,00
I l5 28 визначенltя змiза 49,00
l16 29 35,00
l17 30 l]изначення магнiк) зз,00
l l8 зl Визначеrlrrя HBsAg ( гепатит В) 90.00
l 19 з2 Визначення HCV ( геlrати,г С ) 81.00

l20 JJ
Визначення активнос,гi zutанiн-амiнотрансферази (AlrT) в KpoBi ме,голом Рай.гмана-Френкеля

)
32,00

l2l з4 Визtlачеtttlя ревматоi,rtIого фактору 76.00
l22 35 Визначен ня ан,l,истреl 1,1,о.lliзи ну О 84.00
123 зб Лiпiдний комплекс (холестерин,р-лiпопротеihи, триглiчерили, лпвщ, лпнщ, лпднщ, кА) 2l1,00
l24 з7 79,00
l25 38 а фосфатаза, I'l"|', тимолова проба) 2l6,00
l26 з9 коIди, церулоплазмitt, С-реактивrrий бiлок) l79,00

2.2. Бактерiологiчнi дослИжсння
l27 l (зiв, Hic) (нсгативний результат) 121,00
128 2 зитивltий результат) l43,00
l29 J lи l,а сa!lьмонеlIи (Hel а-I-ивний резуltьtа.г) 70,00
130 4 Бактер ологlчне дослlдження на шигели та сапьмонсли (позитивний результат) l78,00
lзl 5 Бактерj ологiчне дослiджеlIlIя на стрептокок iз зiв1, (негативниЙ результат) 75,00

ll
|2

l4
15

17



Код
послуги

Jф
зlп Наймеllуваtttlя I-|iHa, грн

132 6 БактерiологiЧне дослiджеНня на стрептокок iз зiву (позитивний результат) l з 7,00
l33 7 Бактерiо;lоr,iчне досlti/lження на наявнiс,r ь l,рибiв ролу Кандiда (негативний резуль.гат) б9,00
134 8 Бактерiологiчнс дослiдження на наявнiсть грибiв роду Кандiда (позитивний результат) l27,00

135 9
Бактерiологiчн9 дослiдження повiтря в закритих примiщеннях (2 показники)
(негати вний результат) 10з,00

I36 l0 Бактерiологiчне дослiдження повiтря в закритих примiщеннях (2 показники)
(позитивн ий результат)

l94,00

l37 1 ть (негативний результат) l10.00
138 2 сть (позитивний результат) l39.00
t39 3 Бактерiоllогiчне лослi/lження сечi на бак.герiурiю (неt,агивний результат) 86,00
140 4 Бактерiологiчне досл iджсння сеч i на бактерiурiкl (позити вн и й рсзультат) 2l4,00
14l 5 позитивний результат) l56,00
l42 6 Бак,герiологi ч не лосl l iilжен ня змивi в (Hel.ar и вн и й резу:t ьта.г) 78,00
l43 7 Бактерiологiчне дослiдження KpoBi на стерильнiсть (негативний рсзультат) 9l,00
41 tl Бактерiологiчllе дослiджеrrlrя KpoBi tla стерильltiсть (позитивttий резу.пьтат) 200,00
45 9 БактерiологiЧне /lослi.,tження на коринебактерiТ (неt,ативний резуltь,l.а,l.) 96,00
46 20 сбактерii' (позити вни й результат) l60,00
47 2l Бактерiологiчнс дослiдження на визначення poTaвipyciB, ал HoBipyciB методом тест-систем l2,00
48 22 Бактерiологiчне дослiджсння на мiкоплазму (уреаплазму) (нсгативний рсзультат) 75,00
49 2з Бактерiологiчне дослiджеttrIя на мiкоплазму (уреаплазму) (позитивний результат) l l5.00
50 24 я на,грихомонаrtу ,72,00

5l 25 БактерiологiЧнс дослiджсння KpoBi на гонокOки (нсгативний рсзультат) 74.00
52 26 Бактерiологiчttе дослiджеttttя KpoBi lta гоlIококи (позитивttий результат) 9l ,00
53 27 й,tисбакr,ерiоз 2,76,00
54 28 Бактерiологi чне досл iдження на саJIьмонел и (позити вний результат) |72,00
55 29 Бактерiолог чlIе дослlдження lIa с€цьмонели (llегативttий результат 50,00
5б з0 ьактерlолог чне rlосл!ilжен ня мокротиння 248,00
5/ зl Бактсрiологi чне дослiдження видiлення дихtшьних шляхiв (зiв, Hic) 227,00
58 з2 Бактерiолог чне дослlдження видlленllя з вуха 227,00

l59 JJ
Бактерiологiчне дослiдження видiлеtltlя з жirtочих статевих органiв (уретри, пiхви,
цервiкмьного канму,) 227.00

l60 34 Бактерiологiчне дослiджеttltя видiлеttttя з очей 227.00
t61 з5 Бактерiоllогiчне дослii(ження вилi.llення з iнфiкованих вi7lкриr.их ран 227,00
l62 36 Серологiчнс дослiдження KpoBi на черевний тиф 34,00
l63 эl Бактерiологiчне дослiдження гемокультури (негативний результат) 70.00
lб4 38 и (tlозити вни й результа,г) l89.00
165 39 Бqктерiологiчне дослiдження випорожнснь на умовно-патогеннi снтеробактерiТ l6].00

265 40
БаКТерiологiчне дослiдження на Streptococcuc В (S. aga|actiae) iз псреанальноТ областi
(негативний результат)

47,00

266 4l Бактерiоltоl,iчне rtосltii lження на streptococcuc В (s. agalacliae) iз переана.llьнот областi
(позитивний резуllьтаr,)

l56.00

2.3, lмунологiчнi дослiдження
258 l зу,с-фактору,кровi (з забOром KpoBi з вени) 83,00

z59 2
f|ослiдження сироватки на наявнiсть неlIовних резус-антитi.ll за допомогою реакцiт
КОНГЛЮТИНаЦiТ iЗ зас'r'осуванням желатину (в пробiрках) у вагi,гних (з забором KpoBi з вени)

1lб,00

3. Консультативнi послуги
66 l Консультацiя лiкаря-хi рурга (першоТ квал iфi Kaui йноi категорiТ) 77,00
68 2 консультацiя лiкаря-ортопеда-травматолога (лругот квмiфiкачiйrrот категорiт) 59,00
69 J Консультаtliя lriкаря-уроllоl,а (без ка,геl,орii) 56,00
70 4 Консул ьтацiя л i каря-сlтоларинголога (псршоI квал iфi Kaui йноТ катсгорiТ) 62,00
1l 5 Консультачiя лiкаря-акушера-гittеколога (вищоТ ква.riфiкачiйrrоТ категорiТ) 85,00

72 6 Консуль,гацiя лiкаря-акуuIера-гiнеколога (перulоТ квzuliфiкачiйноТ категорii) 79,00

73 7 Консультацiя л i каря-н свропатолога (вищоТ квал iфi качiй ноi категорiТ) 78,00
75 tt Консультаuiя лiкаря-rIевропатолога (без категорiТ) 67,00
76 9 Консультаrliя л каря -,гераIl el],l,a ( в и l ltoi квал i ф i кацi йноi KaTe1.opii) 75,00
17 l0 Консультацiя л i каря-тсрапсвта ( псршоi квал iф i Kaui й ноТ катсгорii') 72,0о
,79 ll Консультачiя л i каря-офтмьмолога (ви щоТ квм iф i качiй ноi категорii) 8l ,00
80 |2 Консуlrьтаrliя .ll i каря-кар,,liоltоt,а ( ви lцоi KBtll iф i Kal 1i й н оТ Ka,l,e1,opiI) 78,00

l81 lз Консультацiя лiкаря-рсвматолога (без категорiТ) 70,00



Код
послуги

Ns

зlл Най меttуванlIя I_|iHa, грн

263 l4
Консультацiя лi каря-гастроентерога (вищоi' квал iф i Kaui й ноТ категорiТ.
кандидат медичних нау,к) 80,00

261 l5 KaTet,opiT) бз,00
182 lб кацiйноТ категорiТ) 58,00
l83 l7 коltсультачiя лi каря-i r rфекцiон icTa (ви щот квал iфi кацi йноi категопii') 68,00
l84 l8 i ква:riфi кацiйноi KaTe1,opiT) бз,00
l85 l9 консультацiя лiкаря-дсрматовенеролога (другоl'квtl_пiфiкацiйнот катсгорiт) 5з.00

| --r--

l86 l Jlя Dl |l 64,00
оздоровчиЙ мАсАж, гlмнАстикА з мЕтою проФlллктики зАхворювАнь,I.л

змlцнЕн ня здоров,я дорослого нлсЕлЕння
l87 l Масаж шиТ 42,00

l88 2
Масаж тазостегнового суглоба (верхньоТ третини стегна, дiлянки

)

тазостегнового суглоба та
50,00

l89 з Масаж ступнi та гомiлки 42,00

190 4
Масаж спини (вiл V[l шийrrого до l поперекового хребчя та вiд лiвоТ ло правоТ серелньоТ
аксилярноТ лiнiТ) 5з,00

l9l 5
Масаж попереково-крижовоТ дiлянки (вiл
сiдничних схилiв)

l поперскового хрсбчя до нижнiх
45,00

l92 6
Масаж Дi.:lянки хребr'а (зzutньоi поверхнi шиТ, сrlини ,I,a llопереково-крижовоТ лi.ltянки вiл .lliBoT
до правоi задньоi аксиltярноi лiнiТ) 69,00

l93 7 плечового суглоба та
42,00

I94 8
масаж нижньот кiнцiвки та попереку (дiлянки ступнi, гомiлки, стегна! сiдничнот та

бl,00

l95 9
масаж обличчя (лобовоi, навколовушковоi. навколоочноi дiлянок. серелньот та нижньоi
щелепи) 45,00

196 l0 масаж лiктьового суглоба (верхньоI третиllи передплiччя дiляttки лiктьового суглоба та
нижньоТ третини плеча) 42.00

l97 1l
Масаж променево-зал'ястного суглоба (проксимального вiддiлу кистi, дiлянки променево-

42,00

198 |2 45,00
l99 1з Щасаж кистi i передплiччя 42,00
200 l4 масаж нижньоi кiнцiвки 53,00

20l l5
Масаж Ko,,liHHo1,o су1,1tоба (верхньоi.lреlини l.омi:tки. itillянк Ko.ltiHHot.o су1,1rоба та нижньоТ
третини cTel,Ha) 42,00

2о2 16

Масаж дiлянки грудноТ клiтини (дiлянки перелньоI поверхнi грулноТ клiтини вiл переднiх
кордонiв надплiччя ло реберних дуг та дiлянок спини вiд VII шийного до I поперекового
хребчя)

69,00

203 17
Масах< гомiлково-стопIlого суглоба (проксимального вiллiлу ступнi, дiлянки та tlижньоi
третиtlи гомiлки) 42.00

201 ltJ
Масаж комiрцевот дiлянки (залньот повсрхнi шиТ, спини до рiвня IV грулного хребчя,

бра) 50,00

205 l9 Масаж верхн bo]' кiнцi вки 50,00
20б 20 опатки) 58,00
20,| 2l у хреб,га 7,7,0о
208 22 янки 53,00

209 2з
Масаж спини та попсреку (вiд VIl шийного хребчя до крижовоI дiлянки вiд лiвоТ до правоi

бl,00

2l0 24
Масаж шийно-грулноr,о вiлlti.,rу хребта (;rilrянки заjtньоi lroBepxHi lltиТ та дi.llянки спини до I

lярноТ ",riHiT)
бl,00

21I 25 oj"l,a t to,t иJlичноJl iм'яноТ ;ti.lrянок) 42,00
212 26 47,00
2lз 27 [-iмнастика (заняття з групою в спортивнt-lму залi ) 60,00

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ УДОМА,
ЗОКРЕМА IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ (ДlАГНОСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ,

п ро цЕду ри, мА н l п уля цli, кон сульту вАн ня, догляд)
2l4 1 шlатерiалiв) 36,00
2l5 2 Забiр мазкiв з Hocy ,la зеву удома 55,00
2lб J 54,00
2|1 4 Забiр KpoBi удома (з периферичttоТ веltи) 4з,00



код
послуги

Jф

зlп Наймеrlування I_|iHa, грн

2l8 5 Внутрiшньовенна iH' скrliя улома 38,00
219 6 Внутрiшньом'язова iH' скцiя удома 29,0о
220 7 Пiлшкiрна iн'скцiя удома 29,00
239 8 катсгорiТ) улома l24,00
24| 9 га (лругоi квалiфiкачiйноi категорiТ) удома l09,00
242 0 без Kal,eгopiT) у, ttlMa 96,00
243 l вtr_л iфi Kaui йноТ категорiТ) улома l6,00
244 2 от квалiфiкацi йнот категорiт) удома 43.00
245 J Консулы,аlliя л Т ква:liфi кацiйноi ка,гегорiТ) улома 25,00
246 4 Консультацiя л i каря- н свропатолога (ви щоТ квал i ф i качi й ноТ категорiТ) улом а 33,00
247 5 Консультацiя л каря-llевропатолога (без категорiТ) удома 01.00
218 6 Консуль,гаltiя л каря-тераllевта (виlцоI квzuliфiкаltiйноi KaTe1,opii) удома 2].00
249 7 Консультацiя л каря-тсрапсвта (псршоТ квапiфi качi й ноТ катсгорii) удома l5,00
251 l8 Коrrсультацiя л каря:офтальмолога (вишоi квмiфiкачiйrrоi категорiТ) удома 41,00
252 19 Консуlrь,гаltiя lr каря-кар,, tio.1loгa ( ви ulоТ KBar iфi Kal ti й ноi' Kaтe1.opii) у;цома 33.00
253 20 ога (без катсгорiТ) улома 07,00

26l
21

Консультачiя лiкаря-гастроентеролога (вищоТ квмiфiкачiйноТ категорiI,
кандидат медичних наук) удома

l29,00

262 22 Консультtцiя лiкаря-ендокринолога (вищоТ квалiфiкацiйноТ категорi'r) удrrма l24,00
251 2з Консультацiя л каря-еtIдокриlIолога (першоТ квмiф i качiйrrоТ категорiТ) удома l07,00
l55 24 Консуllьтацiя rl каря-i нфекr 1ioH i ст,а ( ви rцоТ ква.l l iфi Karri й ноТ Kar.e1.opiТ) улома l4з,00
256 25 Консультачiя лi каря-дсрматовенеролога (ви щоi квал iф iкацi й ноI категорii) удома l4 l ,00
257 26 Коtrсультачiя л Т квмiфi качiйrIоТ категорiТ) удома l04.00

22l l видача копiт медичноi ловi.гtки 20,00
222 2 Видача витягу з icTopil хвороби 33,00

МЕДИЧНI ОГЛЯДИ

l

Обов'язковий профillакr,ичний медичний оI.1rя;1 llраtliвникiв
орl'анiзаltiй, лiяльнiсrь яких tlов'язана з обсltуl,tlвуванням
поширення iнфекчiй н их хвороб
(наказ Mi н ic,r,epc,I,Ba охорони з,,1оров'я Украiн и вilц 2З,О7 .2О02

окремих гlрофесiй, виробництв i

насеJlення l може призвести ло

Х'9 280)

223 ll
обов'язковий профiлактичний медичltий огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-
дерматовенеролог, лiкар-терапевт, дослiдження kpoBi на сифiлiс, мазки на гонорею,
дослiдження на гельмiнтози)

l30,00

224 l2
обов'язковиЙ профiлактичНий медичIIиЙ огляд осiб декретова!Iих груп населення (лiкар-
церматовенеролог, лiкар-терапевт, лiкар-отоларинголог, дослiджеttня KpoBi на сифiлiс, мазки
на гоIlорею, дослiджеtlня на гельмitlтози)

l47,00

225 lз
обов'язковий профi.rrактичний медичний оt.ltяrt осiб лекретованих груп населення (лiкар-
ЦеРМаТОВеНеРоJIог, JllKapJгepaIleBT. lliкар-о,гоllаринl,оJlог,.lliкар-стома,гоJlог-тераtевт,
цослiдження KpoBi на сифiлiс, мalзки на l,онорею, /lосJltлження на гельмiн,гози)

l84,00

226 14
обов'язковий профiлактичний мсдичний огляд осiб декретованих груп населення (лiкар-
дерматовенеролог, лlкар-терапевт, дослiджсння KpoBi на сифiлiс, мазки на гонорею)

88,00

229 15
обов'язковий профiлактичний мсдичний огляд осiб декрстованих груп населсння (лiкар-
дерматовенеРtlлог. лiкар-терапсвт. лiкар-tlтоларинголог. дt;слiдження KpoBi на сифiлiс. мазки
на гонорскl)

105,00

230 lб
обов'язковий профiлактичний медичний огляд осiб дскретованих груп населення (лiкар-
дерматовснеролог, лlкар-терапевт. лiкар-отоларинголог, лiкар-стоматолог-тсрапевт,

, мазки на гонорсю)
143.00

1а1 2 Мсдичний огляд для отримання посвiдчення водlя транспортних засобiв |29.00

228 J Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та ноOiння зброТ громадянами l03,00

AHOHIMHE ОБСТЕЖЕННЯ ТД ЛIКУВДННЯ ХВОРИХ, ЗАРЛЖЕНИХ ХВОРОБЛМИ, ЩО
пЕрЕдАються стлтЕвим шляхом, л тАкож хворих нд ллкоголIзм l ндркомлнIю

(KPIM оБстЕжЕнь нА вtл тА снtд)
l

AHottiMHe обстеження та лiкуваlIlrя хворих на мкоголiзм (з урахуванням видаткiв rla лiкарськi
засоби) по рiзним BapiattTaM лiкуваtlня:

23l ll Виведенrtя iз запоtо (3 годиrlи) lзll,00
232 1.2 Куlliрування абс,гинен,|,ноl,о син,(рому (2 l.о,tини) 856,00
233 1,3 l599,00
234 1.4 Рацiоналыtа терапiя (l година) 287,00

2
AttoHiMHe обстеження та лiкування хворих tta а,rкоголiзм (без урахування видаткiв tta
лiкарськi засоби) по рiзrrим BapialtTaM лiкуваttrlя:



код
послуги

N9

зlп
Найменуваtltlя IJiHa, грн

235 2l Виведення iз запокl (3 години) 862,00
236 22 ýпiруван ня абстиtlеl tтltого си lIдрому (2 голи rr и) 575,00
231 2з Специфiчне лiкування (4 r,олини) l l50,00
238 24 Рацiональна тсрапiя ( l голина) 287,00

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦIВНИКIВ ПЕВНИХ КАТЕГОРIЙ, ЗДЙНЯТИХ НД ВДЖКИХ РОБОТЛХ,
РОБОТАХ IЗ ШКIДЛИВИМИ ЧИ НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦI

(наказ Мiнiс,герсl,ва охорони зjtоров'я Украiни Bilr 21.05.2007 Jф246)

l л кар_терапевт 26,00
2 кар-хlруг)г l9,00
_) кар-н el]polIa],ojlol, 2з,00
4 кар-отолари н голог 6,00
5 кар-офта-гtьмолог 8,00
6 кар-дерматовенероJ lol, 4,00
7 Jl кар-уролог 0,00
8 л кар-iнфекцiоrr icT 30,00
9 Заl,мьний аналiз KpoBi 47,00
0 загальний аналiз сечi 45,00
1 Щукор в KpoBi 13,00
2 Оt,лял t,i HeKo.ltot,oM 26,00
J Електрокардiограм а 5з,00
4 Функчiя зовнiшнього дихання 40,00
5 Рентгенографiя органiв грудноi кJliтки (без лруку на термоплiвцi) 42,00

Примiтка:
BapTicTb на оздоровчий масаж, гiмнастику з метою профiлактики захворювань та змiцненн здоров'я дорослого I{аселення
вклкlчае П.ЩВ.

Го.ltовний бухгzurтер

Зас,гуllник гоJIовного ltiкаря з

н.л. соколовськА

к.м. XAIPOBA


