
Код 
послуги Найменування послуги Одиниця 

виміру

Вартість 
без ПДВ, 

грн.
Консультації

001 Консультація отоларинголога першої категорії консультація 55.00
002 Консультація акушеро-гінеколога вищої категорії консультація 100.00
003 Консультація дерматовенеролога вищої категорії консультація 57.00
004 Консультація невропатолога вищої категорії консультація 50.00
005 Консультація офтальмолога вищої категорії консультація 55.00
006 Консультація стоматолога вищої категорії консультація 61.00
007 Консультація хірурга другої категорії консультація 61.00
008 Консультація ендокринолога без категорії консультація 43.00
009 Консультація кардіолога вищої категорії консультація 57.00
010 Консультація травматолога без категорії консультація 49.00
011 Консультація онколога без категорії консультація 48.00

Функціональна діагностика 
012 ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті дослідження 58.00
013 Спірометрія дослідження 40.00

Лабораторні дослідження

014 Взяття біопроб крові з пальця для дослідження п'яти гематологічних 
показників (еритр., лейк., гемоглобін, тромбоцити ,ШОЕ.)  процедура 13.00

015 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: 
НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) - дорослим  процедура 10.00

016 Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання 
сироватки плазми  процедура 9.00

017 Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів 
аналізів  процедура 11.00

Фізико-хімічні дослідження крові
018 Визначення часу кровотечі по Дуке дослідження 10.00
019 Визначення часу згортання по Лі і Уайту дослідження 16.00

Біохімічні дослідження крові

020 Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції дослідження 11.00

021 Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод 
Йєндрашика) дослідження 21.00

022 Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової 
реакції Яффе дослідження 20.00

023 Визначення бета-ліпопротеідів в сироватці крові дослідження 25.00

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ (ТАРИФИ)
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024 Визначення сечовини уреазним методом дослідження 29.00
025 Визначення сечової кислоти дослідження 44.00
026 Визначення тригліцеридів в сироватці крові дослідження 58.00

027 Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові 
(метод Ільку) дослідження 17.00

028 Визначення глюкози в капілярній крові дослідження 20.00

029 Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, 
глюкозооксидазний) дослідження 18.00

030 Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом дослідження 18.00
031 Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові дослідження 45.00
032 Визначення заліза в сироватці крові дослідження 43.00

033 Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у 
сироватці крові дослідження 15.00

034 Визначення гематокриту дослідження 68.00
035 Тромботест дослідження 10.00
036 Визначення кетонових тіл (кількісне) дослідження 6.00

Дослідження імунологічні
037 Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові дослідження 37.00
038 Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові дослідження 27.00
039 Визначення резус-фактору в капілярній крові дослідження 42.00
040 Визначення резус-фактору в венозній крові дослідження 32.00
041 Визначення антитіл до резус-фактору - гемаглютинини дослідження 33.00
042 Визначення антитіл до резус-фактору - титру антитіл дослідження 55.00
043 Визначення резус-фактора з желатиною одиничне дослідження 27.00
044 Серодіагностика сифілісу - реакція Вассермана дослідження 56.00
045 Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації дослідження 28.00

046 Знаходження поверхневого антигену вірусного гепатиту B методом 
РПГА дослідження 30.00

047 Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана та 
Френкеля дослідження 24.00

048 Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному 
аналізаторі дослідження 9.00

049 Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана 
та Френкеля дослідження 21.00

050 Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному 
аналізаторі дослідження 6.00

051 Реакція латекс-тестом дослідження 15.00
Дослідження сечі

052 Знаходження кетонових тіл - експрес-тест дослідження 8.00

053 Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом в сечі дослідження 17.00

054 Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, 
відносної вагомості, реакції (PH) дослідження 12.00

055 Визначення цукру в сечі (якісна проба) дослідження 4.00
056 Визначення цукру в сечі (кількісне) дослідження 18.00
057 Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом дослідження 4.00
058 Знаходження глюкози в сечі методом Гайнеса чи ін. дослідження 11.00
059 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі дослідження 17.00

060 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, 
наявність патологічних елементів осаду сечі) дослідження 22.00

061 Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою дослідження 4.00



062 Визначення білку в сечі методом Брандберга-Робертса-Стольнікова дослідження 9.00

Дослідження мокротиння
063 Загальні особливості мокротиння, відбір біоматеріалу дослідження 24.00
064 Дослідження на мікобактерії туберкульозу дослідження 50.00
065 Мікроскопія нефарбованих препаратів дослідження 35.00

Дослідження виділень

066 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в 
фарбованих препаратах - 3 мазки на 2-х предметних скельцях дослідження 88.00

067 Дослідження шкіряних лускочек на грибки дослідження 37.00
068 Спермограма (PH, в’язкість, рухомість, морфологія, ін) дослідження 128.00

069
Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час 
гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, 
прямої кишки

дослідження 19.00

070 Дослідження на хламідії ін. методи з фарбуванням мазків дослідження 62.00
071 Цитологічне дослідження випотних рідин нативних препаратів дослідження 38.00
072 Дослідження на демодекс дослідження 91.00

Дослідження фекалій

073 Знаходження яєць методом збагачення (метод Фюлеборна, 
Калантарян та ін.) дослідження 61.00

074 Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) дослідження 22.00
075 Знаходження крові з допомогою бензидину та ін. дослідження 10.00
076 Дослідження на найпростіші дослідження 49.00
077 Дослідження на гострючки (ентеробіоз) в 3-х препаратах дослідження 20.00
078 Глікемічний профіль дослідження 4.00
079 Тест толерантності до глюкози дослідження 8.00

Санітарно-бактеріологічні дослідження
Дослідження епідеміологічні та клінічні бактеріологічні

080 Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії 
негативне із зіву дослідження 102.00

081 Дослідження  бактеріологічне на наявність збудників дифтерії 
негативне з носу дослідження 102.00

082 Дослідження бактеріологічне на стафілокок негативне із зіву дослідження 100.00
083 Дослідження бактеріологічне на стафілокок негативне з носу дослідження 100.00
084 Дослідження бактеріологічне на стафілокок позитивне із зіву дослідження 170.00
085 Дослідження бактеріологічне на стафілокок позитивне з носу дослідження 170.00

086 Дослідження бактеріологічне на менінгокок негативне (виділення з 
носоглотки) дослідження 144.00

087 Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, 
гемофіли, ентеробактерії негативне дослідження 165.00

088 Дослідження бактеріологічне крові на стерильність негативне дослідження 197.00

089 Визначення чутливості до антибіотиків (10-12 дисків для виділення 
культури) дослідження 43.00

090 Дослідження бактеріологічне на кандиди дослідження 64.00
091 Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру негативне дослідження 210.00

092 Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з 
діагностичною метою негативне дослідження 115.00

093 Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з 
профілактичною метою дослідження 70.00

094 Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: 
аглютинація первинна з чашок Ендос позитивне дослідження 46.00

095 Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з мінімальним 
виділенням культур дослідження 200.00



Ультразвукові дослідження

096 Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний 
міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка дослідження 134.00

097
Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: 
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової 
сечі+передміхурова залоза

дослідження 134.00

098 Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники дослідження 82.00

099 Дослідження ультразвукове комплексне: матка при 
вагітності+перинатальне обстеження стану плода дослідження 156.00

100 Дослідження ультразвукове кісток та суглобів просте дослідження 68.00
101 Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін) дослідження 101.00
102 Дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням дослідження 151.00
103 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози дослідження 68.00

Рентгенологічні дослідження
104 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції дослідження 101.00
105 Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) дослідження 124.00

106 Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній 
проекції дослідження 89.00

107 Рентгенографія колоносових пазух дослідження 80.00
108 Рентгенографія черепа у двох проекціях дослідження 154.00
109 Рентгенографія нижньої щелепи дослідження 97.00
110 Рентгенографія кісток носа дослідження 73.00
111 Рентгенографія суглобів дослідження 73.00
112 Рентгенографія зубів дослідження 57.00
113 Рентгенографія ключиці в одній проекції дослідження 80.00
114 Рентгенографія кісток тазу дослідження 102.00
115 Ретроградна пієлографія дослідження 246.00
116 Рентгеноскопія трубчастих кісток дослідження 102.00

Ендоскопічні дослідження
117 Ендоскопія шлунково-кишкового тракту дослідження 228.00
118 Колоноскопія тотальна діагностична для дорослих дослідження 453.00

Фізіотерапевтичні процедури
119 Гальванізація процедура 36.00

120
Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними 
струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, 
синусоїдальні, модульовані та ін.)

процедура 47.00

121 Електростимуляція м'язів процедура 54.00
122 Діадинамотерапія процедура 54.00
123 Франклінізація загальна процедура 18.00
124 Дарсонвалізація місцева процедура 42.00
125 УВЧ-терапія процедура 18.00
126 Тубус-кварц процедура 18.00
127 Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення процедура 18.00
128 Ультрафонофорез процедура 55.00
129 Аплікація парафінова велика процедура 78.00
130 Аплікація (з грязі, торфу, глини) велика процедура 80.00
131 Інфрачервоне опромінення процедура 17.00
132 Солюкс (один сеанс - 15 хвилин) процедура 27.00

Перебування
133 Перебування в денному стаціонарі (одна година) послуга 7.00



Заступник голови районної ради О.Л.МАКАРЕВИЧ


