
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__27 жовтня 2022 року             м. Старокостянтинів                         № ___380___________ 

 

 

Про встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування комунальному 

некомерційному       підприємству 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

 

 

З метою належної організації роботи та надання медичних послуг 

комунальним некомерційним підприємством «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області, керуючись статтями 28, 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування 

комунальному некомерційному підприємству «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області згідно з додатком. 

 

2. Управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради (Любов БОНДАР) оприлюднити нові тарифи в засобах 

масової інформації. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11 березня 2021 року № 80 «Про встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного обслуговування КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня»» та від 13 травня 2021 року № 138 «Про 

встановлення додаткових тарифів на платні послуги з медичного 

обслуговування КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

27 жовтня 2022 року № 380 

 

 

Тарифи  

на платні послуги з медичного обслуговування 

комунальному некомерційному підприємству 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області 

 

№ 

з/п 

Назва послуги Тариф на 

послугу без 

ПДВ, грн 

1 2 3 

1. Ультразвукова діагностика 

1 Комплексне ультразвукове дослідження печінки, 

жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової 

залози, селезінки 

366,50 

2 Ультразвукове дослідження селезінки, судин 

портальної системи 

159,70 

3 Ультразвукове дослідження підшлункової залози 159,70 

4 Ультразвукове дослідження печінки, жовчного 

міхура, жовчних протоків 

159,70 

5 Ультразвукове дослідження нирок, надниркових 

залоз, сечового міхура з визначенням залишкової 

сечі, передміхурової залози  

366,50 

6 Ультразвукове дослідження передміхурової залози, 

яєчок  

201,00 

7 Ультразвукове дослідження нирок, надниркових 

залоз 

159,70 

8 Комплексне ультразвукове дослідження нирок, 

надниркових залоз, сечового міхура з визначенням 

залишкової сечі, матки, яєчників 

407,80 

9 Ультразвукове дослідження матки, яєчників  242,80 

10 Ультразвукове дослідження матки при вагітності, 

пренатальне обстеження стану плоду 

407,80 

11 Ультразвукове дослідження щитовидної залози, 

перефіричних судин 

201,40 

12 Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох 

сторін) 

283,80 

13 Ультразвукове дослідження кісток та суглобів 242,40 
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14 Ультразвукове дослідження органів грудної клітки 

(ехокардіографія) 

283,80 

15 Ультразвукове дослідження головного мозку 

новонароджених 

283,80 

16 Ультразвукове дослідження  внутрішніх органів 

новонароджених 

283,80 

17 Ультразвукове дослідження суглобів та кісток 

новонароджених 

283,80 

18 Ультразвукове дослідження периферичних судин 201,40 

2. Ендоскопічні дослідження 

19 Фіброезофагогастродуаденоскопія (ФЕГД) 426,10 

20 Фіброколонофіброскопія 712,20 

21 Фібробронхофіброскопія 392,80 

3. Бактеріологічні дослідження 

22 Бактеріологічне дослідження на кашлюк 360,60 

23 Бактеріологічне дослідження на стафілокок 314,80 

24 Бактеріологічне дослідження на менінгокок 317,90 

25 Бактеріологічне дослідження на холеру 289,40 

26 Дослідження крові на стерильність 344,20 

27 Дослідження лабораторного посуду на стерильність 267,40 

28 Бактеріологічне дослідження на кандіди 250,30 

29 Бактеріологічне дослідження крові на черевний тиф 

(гемокультура) 

351,40 

30 Бактеріологічне дослідження на дифтерію (без 

ідентифікації  та з ідентикацією) 

284,00 

386,80 

31 Бактеріологічне дослідження на мікрофлору та 

чутливість до антибіотиків 

456,80 

32 Бактеріологічне дослідження на кишкову групу 

(трубка) 

298,90 

4. Функціональна діагностика 

33 Реоенцефалографія (РЕГ) 41,20 

34 Реовазографія (РВГ) 40,30 

35 Спірографія 41,30 

36 Велоергометрія 99,40 

37 Електрокардіографія (ЕКГ):  

 апарат ЕКГ «ЮКАРД -100» 37,00 

 апарат ЕКГ «ЮКАРД -200» 37,20 

 апарат ЕКГ «Неасо» 12 канальний 28,40 

5. Консультативні послуги 
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38 Розшифровка лікаря з функціональної діагностики: 

ЕКГ, реографії, реовазографії, реоенцефалографії, 

велоергометрії 

 

67,80 

39 Розшифровка лікаря з функціональної діагностики 

спірографії 

45,60 

40 Розшифровка лікаря - ендоскопіста бронхоскопії 44,00 

41 Визначення гостроти зору, полей зору та підбір 

окулярів 

68,30 

42 Вимірювання внутрішньоочного тиску 47,80 

43 Обстеження гостроти та полей зору 46,00 

 6. Послуги на маніпуляції в КДП  

44 Маніпуляція забору крові з вени 38,00 

45 Маніпуляція забору крові з S-моноветте 55,50 

46 Ін’єкція внутрівенно  крапельно без лікарського 

засобу 

44,10 

47 Ін’єкція внутрівенно без лікарського засобу 44,10 

48 Ін’єкція внутрішньом’язово без лікарського засобу 31,30 

49 Ін’єкція підшкірно без лікарського засобу 31,30 

7. Оздоровчий масаж для зміцнення здоров’я 

50 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-

тім’яної ділянок) 

26,60 

51 Масаж обличчя (лобної, навколо очної, навколо 

вушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) 

26,60 

52 Масаж шиї   27,70 

53 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини 

передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої 

третини плеча) 

27,70 

54 Масаж м’язів передньої  черевної порожнини 27,70 

55 Масаж попереково-крижової ділянки (від І 

поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) 

27,70 

56 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця 

до крижової ділянки і від лівої до правої середньої 

аксилярної лінії) 

53,50 

57 Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки 

задньої поверхні шиї та ділянки спини до І 

поперекового хребця і  від лівої до правої задньої  

аксилярної лінії) 

53,50 

58 Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, 

ділянки колінного суглоба та нижньої третини  

19,20 
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 стегна)  

59 Масаж гомілково-ступневого суглоба 

(проксимального відділу ступні, нижньої третини 

гомілки) 

27,80 

60 Масаж ступні та гомілки 27,70 

61 Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) 79,60 

62 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини 

до рівня IV грудного хребця, передньої грудної 

клітки до ІІ ребра) 

40,60 

63 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки 

лопатки 

53,50 

64 Масаж верхньої кінцівки 40,60 

65 Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, 

ділянки плечового суглоба та  надпліччя тієї ж 

сторони) 

27,70 

66 Масаж  спини  (від VII шийного до І поперекового 

хребця і від лівої до правої середньої аксилярної 

лінії) 

39,10 

67 Масаж променево-зап’ястного суглоба 

(проксимального відділу кисті, ділянки променево-

запясного суглоба та передпліччя) 

27,70 

68 Масаж  кисті та передпліччя 27,70 

69 Масаж  ділянки грудної клітки (ділянки передньої 

поверхні грудної клітки від передніх кордонів 

надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VІІ 

шийного до І поперекового хребця) 

66,30 

70 Сегментний масаж  попереково-крижової ділянки 40,60 

71 Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта 79,20 

72 Масаж  ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини 

та попереково-крижової ділянки від лівої до правої 

задньої аксилярної лінії)  

66,30 

73 Масаж  нижньої кінцівки  53,50 

74 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, 

гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової 

ділянки) 

66,30 

75 Масаж тазостегневого суглоба (верхньої третини 

стегна, ділянки тазостегневого суглоба та сідничної 

ділянки тієї ж сторони) 

27,70 

8. Стажування лікарів (провізорів) 
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76 Стажування лікарів (провізорів) - інтернів, які 

закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) 

заклади освіти; державні медичні (фармацевтичні) 

заклади освіти на умовах контракту; повторно 

проходять інтернатуру; бажають отримати другу 

спеціальність в інтернатурі: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

1097,20 

1316,60 

9. Послуги з впровадження господарської діяльності та/або виробничої 

діяльності 

77 Транспортування з перевезення хворого  до 50 км за 

участі лише шофера на автомобілі Мерседес-Бенц 

Спрінтер 19 (дизельне пальне за рахунок замовника) 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

101,40 

121,70 

78 Транспортування з перевезення хворого до 100 км за 

участі лише шофера на автомобілі Мерседес-Бенц 

Спрінтер 19 (дизельне пальне за рахунок замовника) 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

202,90 

243,50 

79 Транспортування з перевезення хворого  до  150 км 

за участі лише шофера на автомобілі Мерседес-Бенц 

Спрінтер 19 (дизельне пальне за рахунок замовника) 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

253,60 

304,30 

80 Видача медичної довідки, витягу з історії хвороби 26,00 

10. Діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 

надаються без направлення лікаря  в жіночій консультації 

81 Кольпоскопія 280,10 

82 Введення внутрішньо маткового пристрою (без 

пристрою) 

288,30 

83 Біопсія шийки матки 292,10 

84 Діаметрія шийки матки 296,50 

85 Лазерна деструкція ураженої ділянки шийки матки 293,90 

86 Петльова ексцизія зони трансформації 289,50 

87 Цервікальна поліпектомії 292,30 

11. Рентгенологічна  діагностика 

88 Рентгенографія органів грудної порожнини 

(оглядова) в одній проєкції 

179,40 
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89 Рентгенографія верхньої кінцівки плечової кістки 

(пряма проєкція) 

179,40 

90 Рентгенографія кінцівки передпліччя (пряма 

проєкція)  

179,40 

91 Рентгенографія органів грудної порожнини 

(оглядова) в двох проєкціях 

184,80 

92 Рентгенографія органів черевної порожнини 

(оглядова) 

184,80 

93 Рентгенографія черепа в двох проєкціях  233,20 

94 Рентгенографія коло носових пазух  167,50 

95 Рентгенографія  ключиці з однієї сторони (пряма 

проєкція) 

179,40 

96 Рентгенографія  ключиці з обох сторін  265,60 

97 Рентгенографія  хребта шийного відділу (пряма 

проєкція)  

179,40 

98 Рентгенографія хребта шийного відділу (бокова 

проєкція)  

179,40 

99 Рентгенографія  хребта грудного  відділу  в  двох  

проєкціях   

253,60 

100 Рентгенографія хребта попереково-крижового 

відділу в двох проєкціях    

217,20 

101 Рентгенографія   ребер ліворуч    179,40 

102 Рентгенографія   ребер праворуч   179,40 

103 Рентгенографія   грудини (бокова проєкція)   179,40 

104 Рентгенографія  кісток носу (бокова проєкція)  167,50 

105 Рентгенографія  стегна (пряма  проєкція)  179,40 

106 Рентгенографія кісток тазу (оглядова)  179,40 

107 Рентгенографія  крижового відділу та куприка  179,40 

108 Рентгенографія  куприка (пряма проєкція)  179,40 

109 Рентгенографія  куприка (бокова  проєкція)  179,40 

110 Рентгенографія гомілки (у двох проєкціях)  273,50 

111 Рентгенографія кісток кисті (пряма проєкція)  167,50 

112 Рентгенографія  пястних  кісток кисті (у двох 

проєкціях)  

241,80 

113 Рентгенографія фаланг пальців кисті (у двох 

проєкціях)  

241,80 

114 Рентгенографія кісток стопи праворуч   179,40 

115 Рентгенографія кісток стопи ліворуч   179,40 

116 Рентгенографія кісток стопи з обох сторін   265,60 
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117 Рентгенографія колінного суглоба (у двох проєкціях)   265,60 

118 Рентгенографія ліктьового суглоба (у двох 

проєкціях)   

265,60 

119 Рентгенографія плечового суглоба (у двох проєкціях)   265,60 

120 Рентгенографія  променево-зап’ястового  суглоба   167,50 

121 Рентгенографія стегнового суглоба   179,40 

122 Рентгенографія гомілковостопного суглоба (у двох 

проєкціях)   

265,60 

123 Рентгенографія нирок: оглядова урографія 217,20 

124 Рентгенографія зубів 54,90 

125 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) 

пряма 

179,40 

126 Рентгенографія органів грудної клітки бокова 179,40 

127 Консультації лікаря - рентгенолога за поданням 

рентгенограм з оформленням протоколу 

74,80 

128 Рентгенівська комп’ютерна томографія без 

внутрішнього контрастування 

974,70 

129 Друк рентгенівського зображення на рентгенівську 

плівку 35*43 

96,80 

130 Друк рентгенівського зображення на рентгенівську 

плівку 25*30 

64,70 

131 Друк рентгенівського зображення на рентгенівську 

плівку 20*25 

52,90 

12. Процедури з лікувальної фізкультури 

132 Процедура лікувальної гімнастики з приводу 

сколіозу 

80,50 

133 Процедура лікувальної гімнастики для 

терапевтичних хворих при гострому захворюванні чи 

загостренні хронічного захворювання та ліжковому 

режимі при індивідуальному методі занять 

39,50 

134 Процедура лікувальної гімнастики для хворих після 

хірургічних операцій при індивідуальному методі 

занять 

39,50 

135 Процедура лікувальної гімнастики для ортопедично-

травматологічних хворих у період іммобілізації при 

індивідуальному методі занять 

39,50 

136 Процедура механотерапії (на одну область, на один 

суглоб), заняття на тренажерах 

40,90 

137 Процедура        лікувальної           гімнастики         для  67,50 
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 терапевтичних хворих у період одужання або при 

хронічному перебігу захворювання при 

індивідуальному методі занять 

 

138 Процедура лікувальної гімнастики для ортопедично-

травматологічних хворих у період іммобілізації при 

груповому методі занять 

65,20 

139 Процедура лікувальної гімнастики для ортопедично-

травматологічних хворих у період після іммобілізації 

при індивідуальному методі занять 

69,10 

140 Процедура лікувальної гімнастики для дітей 

дошкільного віку при індивідуальному методі занять 

65,30 

141 Процедура лікувальної гімнастики для дітей 

дошкільного віку при груповому методі занять 

78,10 

142 Процедура лікувальної гімнастики для дітей 

шкільного віку при груповому методі занять 

116,70 

143 Процедура лікувальної гімнастики для дітей 

шкільного віку при індивідуальному методі занять 

81,70 

144 Процедура лікувальної гімнастики для неврологічних 

і нейрохірургічних хворих при індивідуальному 

методі занять 

80,60 

145 Процедура лікувальної гімнастики для ортопедично-

травматологічних хворих у період після  

іммобілізації при травмах та після операцій хребта і 

таза при індивідуальному методі занять 

68,80 

146 Процедура лікувальної гімнастики для ортопедично-

травматологічних хворих при травмах хребта з 

ураженням спинного мозку 

166,80 

147 Процедура лікувальної гімнастики для вагітних та 

породіль у жіночих консультаціях та гінекологічних 

хворих при індивідуальному методі занять 

39,50 

13. Медичні огляди 

148 Медичний огляд  юнаків під час приписки та призову 506,60 

149 Медичний огляд для вступу на військову кафедру та 

служби за контрактом 

777,60 

150 Медичний огляд для абітурієнтів, які вступають до 

військових навчальних закладів 

506,60 

151 Медичний огляд для взяття на військовий облік та 

військовозобов’язаних 

605,90 

152 Медична   довідка      (лікарський     консультативний   
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 висновок) для абітурієнтів, які вступають у навчальні 

заклади всіх рівнів акредитації – форма 086-0 

397,70 

153 Медичний огляд для працівників певних категорій 

залізничного транспорту України (прийнятті та 

періодичного медогляду) у віці до 39 років  

316,20 

 

154 Медичний огляд для працівників певних категорій 

залізничного транспорту України (прийнятті на 

роботу та періодичного медогляду) у віці 40 років і 

старше 

364,00 

 

 

155 Медичний огляд на оформлення опіки, усиновлення 

дітей 

424,90 

156 Медичний огляд людини похилого віку (особи з 

інвалідністю), що оформлюється в будинок – 

інтернат 

918,50 

157 Особиста медична книжка, форма № 1-ОМК 8,00 

158 Попередній  медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників загальноосвітніх навчальних закладів) 

544,40 

159 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників загальноосвітніх навчальних закладів - 

кухарів) 

575,60 

160 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280     

(працівників загальноосвітніх навчальних закладів - 

кухарів) 

110,60 

161 Періодичний  медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників дошкільних навчальних закладів) 

517,70 

162 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників дошкільних навчальних закладів) 

160,00 

163 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств,  організацій)  відповідно  до  

468,30 
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 наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників дошкільних навчальних закладів - 

кухарів) 

 

164 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників дошкільних навчальних закладів - 

кухарів) 

217,90 

165 Медичний огляд для отримання дозволу на носіння 

зброї: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

369,10 

442,90 

166 Періодичний медичний огляд для працівників 

шкідливих галузей відповідно до наказу МОЗ від           

21 травня 2007 року № 246 

212,90 

167 Попередній медичний огляд для працівників 

шкідливих галузей відповідно до наказу МОЗ від           

21 травня 2007 року № 246  

212,90 

168 Попередній медичний огляд без направлення 397,60 

169 Медичний огляд за бажанням громадян (приватної 

особи) для отримання посвідчення водія: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

358,30 

430,00 

170 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників готелю) 

 

517,70 

171 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників готелю)  

52,70 

172 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників перукарень, косметичних та масажних 

кабінетів) 

517,70 

 

173 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно             

до     наказу   МОЗ   від   23  липня  2002  року  № 280   

52,70 
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 (працівників перукарень,  косметичних  та  масажних 

кабінетів) 

 

174 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280  

(працівників підприємств громадського харчування) 

890,40 

175 Повторний  медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280  

(працівників підприємств громадського харчування) 

110,60 

176 Періодичний  медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників торгівлі та ринків) 

517,70 

177 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників торгівлі та ринків) 

52,80 

178 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників сільського господарства (доярок, 

тваринників) 

351,90 

179 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників підприємств харчової та переробної 

промисловості) 

783,00 

180 Повторний  медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників підприємств харчової та переробної 

промисловості) 

425,40 

181 Періодичний  медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників підприємств харчової та переробної 

промисловості, інших працівників) 

410,40 

182 Попередній       медичний         огляд      декретованих  887,80 
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 груп відповідно до наказу МОЗ від 23 липня               

2002 року № 280 

 

183 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

відповідно до наказу МОЗ від 23 липня 2002 року            

№ 280 (працівників пралень, приймальних пунктів 

білизни, хімчистки)  

218,80 

184 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

відповідно до наказу МОЗ від 23 липня 2002 року          

№ 280 (приватні послуги вдома)  

832,50 

185 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

відповідно до наказу МОЗ від 23 липня 2002 року             

№ 280 (працівників водоочисних та каналізаційних 

споруд, робітники, які задіяні до роботи з 

водопостачання та забору стічних вод)  

783,10 

186 Повторний медичний огляд декретованих груп 

відповідно до наказу МОЗ від 23 липня 2002 року          

№ 280 (працівників водоочисних та каналізаційних 

споруд)  

110,60 

187 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

відповідно до наказу МОЗ від 23 липня 2002 року     

№ 280 (працівників водоочисних та каналізаційних 

споруд: працівників адміністрації, цехів, 

лабораторій) 

425,40 

188 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(фармацевтична промисловість) 

53,00 

189 Медичний огляд для отримання документів на виїзд 

за кордон 

419,20 

190 Періодичний  медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників позашкільних навчальних закладів - 

кухарів) 

575,60 

191 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) відповідно до 

наказу МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 

(працівників позашкільних навчальних закладів - 

кухарів) 

79,40 

192 Бланк форми 122-2/о «Медична довідка                       

про    проходження    обов’язкових  попереднього   та  
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 періодичного  психіатричних оглядів»:  

без ПДВ 

з ПДВ 

 

6,50 

7,80 

193 Бланк форми № 140/о «Сертифікат про проходження 

профілактичного наркологічного огляду»: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

6,50 

7,80 

194 Бланк форми № 127/0 «Медична довідка для 

отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної 

системи»: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

4,80 

5,80 

195 Бланк форми «Медична довідка  щодо придатності 

до керування автотранспортним засобом»: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

6,50 

7,80 

196 Медичний огляд лікаря – психіатра та видача бланка 

форми 122-2/о «Медична довідка про проходження 

обов’язкових попереднього та періодичного  

психіатричних оглядів»: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

 

47,30 

56,80 

197 Медичний огляд лікаря – психіатра та видача бланка 

форми 100-2/о «Довідка про проходження 

попереднього, періодичного та позачергового 

психіатричних оглядів, у тому числі на предмет 

вживання психоактивних речовин»: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

 

 

42,40 

50,90 

198 Медичний огляд лікаря – нарколога та видача бланка 

форми 140/о «Сертифікат про проходження 

профілактичного наркологічного огляду»: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

135,30 

162,40 

199 Медичний огляд лікаря – фтизіатра та видача довідки 

про перебування громадянина на обліку: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

32,90 

39,50 

200 Медичний   огляд    лікаря – дерматовенеролога      та   
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 видача   довідки  про  перебування   громадянина   на 

обліку: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

22,50 

27,00 

201 Медичний огляд на алкогольне сп’яніння 91,50 

202 Медичний огляд на наркотичне сп’яніння 614,60 

14. Протезування, у тому числі зубне, слухове та очне 

 Знімні пластиночні протези (виготовлення):  

203 пластмасовий базис у знімному протезі 1076,50 

204 доплата за кожен зуб 86,40 

205 повний знімний протез в оклюдаторі 2285,70 

206 виготовлення м’якої прокладки до базису 212,60 

207 виготовлення твердої індивідуальної ложки 212,60 

208 виготовлення кламера гнутого одноплечового або 

круглого 

43,20 

209 армування протезу (дужка) 86,40 

210 ізоляція торусу 43,20 

211 усунення одного перелому базису в протезі 171,70 

212 усунення двох переломів базису в протезі 214,90 

213 заміна або постановка одного додаткового зуба 214,90 

214 заміна кожного наступного зуба 43,20 

215 заміна або переміщення одного кламера 214,90 

216 заміна або переміщення двох кламерів 277,10 

 Незнімні протези зі сталі (виготовлення):  

217 штампована коронка 431,20 

218 штампована коронка з пластмасовим облицюванням 615,60 

219 коронка пластмасова 431,30 

220 зуб пластмасовий 214,90 

221 зуб литий 338,50 

222 зуб литий з фасеткою 561,10 

223 лапка у незнімному протезі 108,00 

224 вкладка куксова з штифтом: 

однокоренева 

двокоренева 

 

277,70 

415,70 

225 відновлення пластмасової облицьовки коронки, 

фасетки, заливка старих коронок 

108,00 

226 спайка деталей (крім у мостовидному протезі) 91,30 

 Інші послуги  

227 первинний огляд (консультація) з діагностикою 

протезування 

43,20 
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228 зняття або цементування коронки  

 фосфатними цементами 43,20 

 склоіномерними цементами 129,70 

229 зняття відбитку з матеріалами: 

альгенатними 

силіконовими 

 

151,70 

242,90 

230 виготовлення діагностичних моделей 91,30 

231 виготовлення лікувальної капи з пластмаси 615,60 

232 виїзд лікарської бригади за межі поліклініки з метою 

протезування зубів: 

первинний виїзд 

повторний виїзд 

 

 

368,30 

244,60 

233 прискорення строку виготовлення зубних протезів: 

одиночні коронки до 3 днів 

мостовидні протези – 8 днів 

Доплата 

у розмірі 

15% 

вартості 

заказу 

234 цементування коронок склоіномерними цементами Доплата 

у розмірі 

100 % за 

кожну 

зацемен-

товану 

коронку 

15. Лабораторні платні послуги за зверненням громадян, що надаються без 

направлення лікаря та за договорами із суб’єктів господарювання, страховими 

організаціями 

 Гематологічні дослідження  

235 загальний аналіз крові 51,30 

236 загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі  70,80 

237 загальний  аналіз крові з лейкоцитарною формулою 87,20 

238 загальний  аналіз крові на гематологічному аналізаторі з 

лейкоцитарною формулою  

106,80 

239 анаіз крові на ретикулоцити 69,00 

240 аналіз крові на час згортання та тривалість кровотечі 61,40 

241 аналіз крові на  малярійний  плазмодій 123,10 

 Загальноклінічні дослідження 

242 загальний аналіз сечі 47,40 

243 визначення аналізу сечі на наркотики 518,30 
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244 аналіз сечі на глюкозу 22,50 

245 аналіз сечі на діастазу 58,60 

246 аналіз сечі на  біллірубін 27,40 

247 аналіз сечі на кетонові тіла (ацетон) 22,80 

248 аналіз сечі по методу Нечипоренко 65,40 

249 аналіз мазка на флору (дріжджовий грибок, 

гонококи, гарднерели, трихомонади) 

78,80 

250 дослідження мокротиння на туберкульоз 167,60 

251 аналіз мокроти на туберкульоз молекулярно – 

генетичний метод (ПЛР) 

635,90 

252 дослідження еякулята 101,10 

253 дослідження калу на яйця гельмінтів та 

найпростіших 

58,50 

254 дослідження калу на ентеробіоз 76,50 

255 мікроскопічне дослідження калу (копрограма) 113,20 

256 аналіз прихованої крові в калу 22,30 

 Цитологічні дослідження 

257 цитологічний скринінг раку шийки матки 163,20 

258 дослідження  гінекологічних препаратів на 

цитологію та флору 

205,40 

259 дослідження пунктату 204,00 

260 цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу 

(плевральна рідина, асцитична рідина, сеча) 

204,00 

261 цитологічне дослідження відбитків молочної залози 163,20 

 Серологічні дослідження 

262 дослідження крові на виявлення поверхневого 

антигену гепатиту B (HBsAg) 

131,20 

263 аналіз крові на реакцію  мікропреципітації (РМП)  

(сифіліс) 

107,30 

264 дослідження крові на сифіліс реакція 

мікропреципітації (РМП) та реакція пасивної 

гемаглютинації (РПГА) 

181,90 

265 Аналіз крові резус-фактора та групу крові 85,30 

 Біохімічні дослідження 

266 дослідження крові на антистрептолізин – О (АСЛО), 

С-реактивний білок (С-РБ), ревматоїдний фактор        

(Р-Ф) (якісно) 

97,40 

267 аналіз крові на глюкозу 56,20 

268 визначення глюкозотолерантного тесту (ТТГ) крові 178,80 
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269 аналіз на глікозильований  гемоглобін (ГлHb) 208,50 

270 визначення сечової кислоти 83,80 

271 визначення альбуміну 80,40 

272 визначення загального білка 79,80 

273 визначення білкових фракцій 140,10 

274 визначення креатиніну 82,00 

275 визначення  вмісту сечовини 81,30 

276 визначення білкового обміну (загальний білок, 

креатинін, сечовина, сечова кислота) 

351,80 

277 аналіз на холестерин загальний 99,50 

278 аналіз на холестерин ЛПНП (ліпопротеїди низької 

щільності) 

167,60 

279 аналіз на холестерин ЛПНП (ліпопротеїди високої 

щільності) 

165,20 

280 визначення тригліцеридів 93,50 

281 аналіз на В-ліпопротеїди 151,50 

282 проведення ліпідного обміну (холестерин загальний, 

холестерин ЛПНП, тригліцериди, В-ліпопротеїди) 

391,30 

283 визначення білірубіну (мікрометод) 82,80 

284 визначення білірубіну та його фракції (прямий, 

непрямий) 

81,80 

285 визначення аланінотрансферази (АлАТ) 80,30 

286 визначення аспаратамінотрансферази (АсАТ) 80,30 

287 визначення тимоловї проби 134,70 

288 визначення печінкових проб (білірубін загальний та 

його фракції, АлАТ, АсАТ, тимолова проба) 

350,00 

289 визначення гама-глютамілтранспептидази (ГГТ) 88,00 

290 визначення лужної фосфатази 137,30 

291 визначення загального кальцію 81,40 

292 визначення калію, натрію, хлору 153,20 

293 аналіз на магній 90,30 

294 аналіз на фосфор 88,60 

295 визначення коагулограми 192,80 

296 визначення холінестерази 142,50 

297 визначення протромбінованого індексу 81,40 

298 визначення активованого часткового тромбінованого 

часу (АЧТЧ) 

139,90 

299 визначення міжнародного нормалізованого 

відношення (МНВ) 

142,60 
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 Імунологічні дослідження  

300 аналіз на COVID-19 (швидкий метод) 319,50 

301 аналіз на COVID-19 (IgG)  190,90 

302 аналіз на COVID-19 (IgМ) 190,90 

303 аналіз на COVID-19 (IgG та IgМ)  292,00 

304 аналіз на гепатит С 195,70 

305 аналіз на гепатит В 175,30 

306 аналіз на глікований гемоглобін (ГлHb) 255,70 

307 аналіз на тиреотропний гормон (TTГ) 197,60 

308 аналіз на трийодтиронін (Т3) 197,60 

309 аналіз на тироксин (Т4) 197,60 

310 аналіз на гормони щитовидної залози (ТТГ, Т3,Т4)  466,60 

311 аналіз на феритин 251,90 

312 аналіз на вітамін D 359,10 

313 аналіз на тропонін   301,20 

314 аналіз на прокальцитонін  225,50 

315 аналіз на Д-димер  214,80 

316 аналіз на простато – специфічний антиген (ПСА) 239,90 

317 аналіз на пролактин 230,10 

318 аналіз на хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) 172,30 

319 аналіз на лютеїнезуючий гормон (ЛГ) 198,30 

320 аналіз на антимюллерів гормон (АМГ) 264,30 

321 аналіз на фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 198,30 

322 проведення комплексу жіночих гормонів (ХГЛ, ФСГ, 

АМГ, ЛГ) 

664,30 

16. Фізіотерапевтичні послуги за зверненням громадян, що надаються без 

направлення лікаря та за договорами із суб’єктами господарювання, 

страховими організаціями 

323 Консультація лікаря – фізіотерапевта 46,60 

324 Консультація фізичного терапевта 58,10 

325 Консультація ерготерапевта 58,10 

326 Гальванізація 53,90 

327 Лікувальний електрофорез (ендозанальний) 53,90 

328 Діадинамотерапія 27,30 

329 Електростимуляція м’язів 27,30 

330 Діадинамофорез 27,30 

331 Дарсонвалізація паравертебрально вздовж хребта з 

двох сторін 

32,40 

332 Дарсонвалізація області 1-го суглобу 19,60 
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333 Дарсонвалізація комірцевої зони 27,30 

334 Дарсонвалізація області голови та обличчя 40,20 

335 Дарсонвалізація кінцівки при варикозному 

розширенні вен 

22,10 

336 Дарсонвалізація при больовому синдромі (будь-яка 

зона) 

27,30 

337 Ультразвукова терапія 28,00 

338 Ультрафонофорез 14,90 

339 Магнітотерапія 52,60 

340 УВЧ – терапія 26,80 

341 Місцеве УФО – опромінення (КУФ) 13,80 

342 Загальне ультрафіолетове опромінення 25,60 

343 Ультразвукова інгаляція 26,50 

344 Лікувальний електрофорез 53,00 

345 Процедура  – ЛУЧ 26,60 

346 Ампліпульстерапія 32,40 

17. Стоматологічні послуги 

347 Первинний огляд хворого 92,90 

348 Огляд порожнини рота 120,80 

349 Консультація хворого – первинна 53,70 

350 Консультація хворого – повторний огляд 71,70 

351 Навчання правилам гігієни порожнини рота 120,30 
 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого  комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


