
Закарпатській області" 

Код 

послуги
Найменування послуги

Одиниця 

виміру

Вартість 

за 1 

послугу, 

грн. (без 

ПДВ)

Прийоми

1 Прийом терапевтом дільничним вищої категорії прийом 173,00

Консультації

2 Консультація акушера-гінеколога вищої категорії консультація 191,00

3 Консультація дерматовенеролога першої категорії консультація 197,00

4 Консультація невропатолога вищої категорії консультація 174,00

5 Консультація кардіолога вищої категорії консультація 200,00

6 Консультація отоларинголога вищої категорії консультація 180,00

7 Консультація офтальмолога вищої категорії консультація 180,00

8 Консультація педіатра вищої категорії консультація 200,00

9 Консультація психіатра для дорослих вищої категорії консультація 250,00

10 Консультація терапевта вищої категорії консультація 203,00

11 Консультація фізіотерапевта без категорії консультація 98,00

12 Консультація хірурга вищої категорії консультація 200,00

13 Консультація рентгенолога вищої категорії консультація 198,00

14 Консультація психолога вищої категорії консультація 201,00

15 Консультація ендокринолога вищої категорії, к.м.н. консультація 200,00

16
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

акушером-гінекологом вищої категорії
профогляд 64,00

17
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

дерматологом першої категорії
профогляд 50,00

18
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

невропатологом вищої категорії
профогляд 61,00

19
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

отоларингологом вищої категорії
профогляд 50,00

20
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

офтальмологом вищої категорії
профогляд 80,00

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
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21
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

психіатром вищої категорії
профогляд 70,00

22
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

терапевтом вищої категорії
профогляд 87,00

23
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

хірургом вищої категорії
профогляд 47,00

24
Профілактичний (попередній,періодичний) медичний огляд  лікарем-

стоматологом вищої категорії
профогляд 70,00

25 Щоденний огляд лікарем-терапевтом огляд 73,00

26 Щоденний огляд лікарем-терапевтом пацієнтів хворих на COVID огляд 100,00

Функціональна діагностика

27 ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті дослідження 105,00

28 Додаткові ЕКГ (3 відведення) дослідження 60,00

29 ЕКГ у палаті дослідження 171,00

30
Довготривале ЕКГ-дослідження -Холтеровське моніторування (М-

стрічка) обробка матеріалів за добу
дослідження 400,00

31
ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (з заміром 

артеріального тиску)
дослідження 250,00

32 Спірометрія дослідження 77,00

33

Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих 

об'ємів та функціональними пробами з ручною обробкою отриманих 

показників

дослідження 250,00

Рентгенологічні дослідження

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітини

34 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції дослідження 135,00

35 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях дослідження 213,00

Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи

36 Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції дослідження 126,00

37 Рентгенографія черепа в одній проекції дослідження 126,00

38 Рентгенографія колоносових пазух дослідження 149,00

39 Рентгенографія скронево-щелепного суглоба дослідження 175,00

40 Рентгенографія нижньої щелепи дослідження 175,00

41 Рентгенографія кісток носа дослідження 119,00

42 Рентгенографія скроневої кістки дослідження 175,00

Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов'язані з 

пункцією, катетеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, 

які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні 

методи дослідження та лікування)

43 Рентгенографія кисті або стопи дослідження 119,00

44
Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезап’ясткового, 

колінного чи гомілковостопного суглоба
дослідження 149,00

45 Рентгенографія кульшового суглоба дослідження 126,00

Ультразвукові дослідження

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи 



46
Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки+підшлункова залоза+селезінка
дослідження 280,00

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків

47

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова 

залоза

дослідження 280,00

48 Дослідження ультразвукове яєчків дослідження 111,00

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок

49
Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники
дослідження 400,00

50 Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники дослідження 280,00

Ультразвукові дослідження з використанням 

внутрішньопорожнинних датчиків

51 Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів дослідження 350,00

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, 

кісток та суглобів

52 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози дослідження 200,00

53 Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін) дослідження 300,00

Ультразвукові дослідження судин

54 Ультразвукове дослідження периферичних судин дослідження 218,00

55 Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі дослідження 300,00

Ультразвукові дослідження органів грудної клітини

56 Ехокардіографія з доплерівським аналізом дослідження 350,00

Лабораторні дослідження

57
Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: 

НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) - дорослим
 процедура 13,00

Дослідження крові

Морфологічні дослідження

58 Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці чи інше) дослідження 79,00

59 Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах дослідження 8,00

60
Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного 

аналізатора
дослідження 12,00

61
Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних 

елементів крові
дослідження 99,00

62
Підрахунок лейкоцитарної формули на автоматичному гематологічному 

аналізаторі
дослідження 50,00

63 Визначення ШОЕ дослідження 15,00

64 Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо дослідження 88,00

65
Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного 

аналізатора
дослідження 12,00

Біохімічні дослідження крові

66 Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції дослідження 23,00

67
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод 

Йєндрашика)
дослідження 41,00



68
Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової 

реакції Яффе
дослідження 45,00

69 Визначення сечовини уреазним методом дослідження 56,00

70 Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі дослідження 73,00

71 Визначення тригліцеридів в сироватці крові дослідження 105,00

72
Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові 

(метод Ільку)
дослідження 87,00

73
Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, 

глюкозооксидазний)
дослідження 26,00

74 Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові дослідження 40,00

75 Тимолова проба дослідження 17,00

76 Визначення гематокриту дослідження 24,00

Дослідження серологічні

77 Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові дослідження 50,00

78 Визначення резус-фактору в капілярній крові дослідження 50,00

Дослідження імунологічні

79
Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному 

аналізаторі
дослідження 13,00

80
Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному 

аналізаторі
дослідження 13,00

81 Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тестом) дослідження 30,00

82 Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові дослідження 58,00

83
Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на 

біохімічному аналізаторі
дослідження 16,00

84 Аналіз крові на амілазу дослідження 75,00

Дослідження сечі

85 Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба) дослідження 16,00

86 Визначення амілази (діастази) в сечі дослідження 72,00

87 Визначення жовчних пигментів в сечі за допомогою проби Розіна дослідження 29,00

88
Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, 

відносної вагомості, реакції (PH)
дослідження 30,00

89 Визначення цукру в сечі (якісна проба) дослідження 9,00

90 Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи ін. методом дослідження 28,00

91
Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, 

інші)
дослідження 91,00

92 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі дослідження 49,00

93 Визначення білку в сечі (якісна проба) дослідження 4,00

94 Визначення білку в сечі (кількісне) дослідження 37,00

Дослідження виділень

95
Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в 

фарбованих препаратах - 1 мазок (з одного місця)
дослідження 47,00

Дослідження фекалій

96 Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) дослідження 57,00

Інші лабораторні послуги

97
Знаходження поверхневого антигену вірусного гепатиту С експрес-

методом у сироватці крові
дослідження 84,00



98 СРБ латексний(С-реактивний білок у крові) дослідження 40,00

99
Визначення протромбінового часу, протр.індексу, МНО, фібриноген, 

АЧТЧ на коагулометрі
дослідження 117,00

100 Виявлення HBsAg вірусу гепатиту В (швидкий тест) дослідження 68,00

101 Швидкий тест для визначення тропоніну дослідження 94,00

102 Швидкий тест для визначення антигену хелікобактер пілорі дослідження 164,00

103 Швидкий тест на сифіліс дослідження 165,00

104 Швидкий тест на ВІЛ дослідження 151,00

Фізіотерапевтичні процедури

Електролікування

105 Гальванізація процедура 102,00

106

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними 

струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, 

модульовані та ін.)

процедура 127,00

107 Діадинамотерапія процедура 152,00

108 УВЧ-терапія процедура 51,00

109 Магнітотерапія процедура 102,00

110 Ампліпульстерапія процедура 152,00

111 Діадинамотерапія з медикаментами процедура 232,00

Світлолікування

112 Тубус-кварц процедура 51,00

113 Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення процедура 51,00

Лікування ультразвуком

114 Ультразвукова терапія процедура 105,00

115 Ультрафонофорез процедура 136,00

Інгаляції

116 Інгаляція процедура 110,00

117 Ультразвукова інгаляція (гіпотензивна суміш) процедура 57,00

118 Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) процедура 82,00

119 Ультразвукова інгаляція (протинабрякла суміш) процедура 80,00

120 Інгаляція лікарськими травами (без урахування вартості медикаментів) процедура 110,00

121 Інгаляція одиночна з маслом ментолу процедура 70,00

122 Інгаляція одиночна з маслом мяти процедура 67,00

Процедури загальні

123 Ін'єкція внутрішньом'язова (медикаменти сплачуються додатково) процедура 22,00

124 Ін'єкція внутрішньовенна (медикаменти сплачуються додатково) процедура 47,00

125 Ін'єкція підшкірна (медикаменти сплачуються додатково) процедура 16,00

126
Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (медикаменти сплачуються 

додатково)
процедура 95,00

127 Венопункція процедура 35,00

128 Оформлення довідок процедура 58,00



129 Видача медичної довідки, витягу з історії хвороби та амбулаторної карти процедура 70,00

Процедури хірургічні

130 Накладання швів процедура 259,00

131 Зняття швів процедура 123,00

132 Перев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю процедура 144,00

133 Перев'язка післяопераційних хворих травматологічного профілю процедура 150,00

134 Накладання гіпсової пов'язки "Дезо" з фіксацією 2-х суглобів процедура 140,00

135 Накладання гіпсової пов'язки "Дезо" з фіксацією 3-х суглобів процедура 161,00

136 Накладання гіпсової пов'язки на пальці стопи, кисті (лангети) процедура 150,00

137 Зняття гіпсової пов'язки процедура 100,00

138 Туалет рани процедура 144,00

139 Первинна хірургічна обробка процедура 378,00

Інші послуги

140

Розширене психологічне обстеження практичним психологом з 

використанням експериментально-психологічних методів діагностики з 

оформленням результатів

обстеження 311,00

141
Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної 

діагностики (лікарем-психофізіологом) з оформленням результатів
обстеження 300,00

142

Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом з 

використанням експериментально-психологічних методів діагностики з 

оформленням результатів

обстеження 50,00

143

Патопсихологічне обстеження практичним психологом з використанням 

експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням 

результатів

обстеження 450,00

144
Видача медичної довідки про проходження на об'язкового попереднього 

та періодичного психіатричних оглядів (форма №122-2/о)
довідка 82,00

145
Проходження наркологічного огляду з видачею сертифіката (форма 

№140/о) 
висновок 80,00

146
Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного 

огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів.
довідка 52,00

Терапевтична стоматологія

147
Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без 

накладання пломби)
процедура 112,00

148
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та 

гутаперчовими штифтами (або термопластом)
процедура 163,00

149
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою 

дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу
процедура 923,00

Хірургічна стоматологія

150
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, 

анестезію, заповнення документації)
операція 208,00

Перебування

151 Перебування в палаті денного стаціонару (1 день) послуга 74,00

152 Перебування у палаті "Люкс" (1 доба) послуга 251,00



153 Перебування у двомісній палаті стаціонару (1 доба) послуга 106,00

Лабораторні дослідження

154 Антитіла IgM до коронавірусу SARS-COV-2 (метод ІФА) дослідження 183,00

155 Антитіла IgG до коронавірусу SARS-COV-2 (метод ІФА) дослідження 186,00

156 Антигенний тест на COVID-19 (швидкий тест) дослідження 330,00

157
Забір крові для дослідження на антитіла до коронавірусу SARS-COV-2 

(метод ІФА)
дослідження 36,00


