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Найменування послуги Одиниця
вимiрю
вання

BapTicTb
послYГи
без ПДВ,

гDн

пдв
20o/n,

грн

BapTicTb
послYги
з ПfiВ,

грн

BapTicTb
послуги з

округлен
ням

1

Медичне обслуговування спортивItих
змагань, масових культурних та
громадських заходiв тощо

тощо:

-вимiрювання АТ (артерiального тиску)
одне

лсlслiдження
16,7l J,34 20,05 20,10

-вимiрювання гIульсу
одне

дослiджеttня
8,34 1,67 10,0l 10,00

- внутрiшньо м'язовi iн'скцiТ одна lн'скцlя 36,36 7.2,| 43,63 43,60

-внутрiшньовеннi iH' скцiТ одна lн'скцlя 37,50 7,50 45,00 45,00

-огляд лiкаря зага,rьноТ практики -сiмейного
л i каря

один огляд
16,70 3,34 20,04 20,00

-огляд сестри медичноТ один огляд |3,47 2,69 16,16 16,20

одна година l00,52 20,10 l20,62 120,60

-присутнiсть на заходi лiкаря загальноi
практики-сiмейноТ медицини в святковi, одна година 201,04 40,21 24|,25 241,30

-присутнiсть на заходi сестри медично't'-

зага,,l ьноТ практики-сi мейноi медицИНИ
одна година 80,84 16,17 97,0l 97,00

-присутнiсть на заходi сестри медичноТ-

загаrьноТ практики-сiмейноТ медицини в

святковi, вихiднi та поза робочi дцi
одна година l61,68 32,34 194.02 194,00

-присутнiсть на заходi спецiалiзованого
тDанспорту

одна година 66,69 13,34 80,03 80,00

-присутнiсть на заходi спецiалiзованого
транспорту в святковi, вихiднi та поза

робочi днi

одна година 133,38 26,68 160,06 l60,10

2

Щiагностичнi та консультативнi послуги
за зверненням громадян, що надаIоться

без направлення лiкаря

- Екг
одне

дослiджеttня
29,56 29,60

- ФТЛ - iнгаляцiя
одна

процедура

27,07 (без
BapTocTi
мел-тiв)

27,10 (без

BapTocTi
мел-тiв)

-Спiрометрiя
одне

дослiдження
l27,70 l2,1,70

-.Щерматоскопiя
одне

дослiдження
5,65 5,70
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один аналlз 52,06 52,10

-Проведення аналiзу KpoBi з вени

на ана.лiзаторi
-Проведення ана-пiзу KpoBi з паJIьця

на аналiзаторil.-T

-Пр*еде"rя аналiзу KpoBi на аналiзаторi
,,(' arraaq rиa пalтя )}

один аналiз 99,45 99,50

один аналiз 80,06 80,10

один аналiз 84,51 84,50

-Пр""еде""я аналiзу KpoBi на аналiзаторi
,, 

^ 
ПТ_ о пянi няплi нптпя нсrhепаза>>

один ана"llз 81,78 81,80

{lр"".д*"" а-rаrЬ KpoBi на ана,T iзаторi
,, л ГТ - qппяптятя плi нотпа нсrЬепаЗа>

один анtullз 81.84 81,80

-IIр"""деr* аналiзу KpoBi на аналiзаторi
,, А nni пqlяrr

один анrL,Ilз l48,4l l48"l0

один анzLчlз 88,75 88,80

94,75 94,80один аналiз

-Проведення ана.гriзу KpoBi на аналiзаторt

кКреатинiн>
Jlр"".де,rr" 

""алiзу 
KpoBi на аналiзаторi

кГлюкоза>
-Пр"rед""", аналiзу KpoBi на aнa,,IiзaTopi

<Зага,rьний бiлок>
.

-Проведення анаJliзу KpoBl на аналlзаторl
<Сечовина>) 

-

один ан€шlз 94,1l 94,10

один аналiз 88,04 88,00

один ан&лlз 89,56 89.60

один аналiз
,l6"10 76,70

-Тест на BMicT ltyKpy в KpoBi один аналiз 36,45 36,50

-Тест на ВlЛ

Б;""."п"rr, В

один аналlз 93,96 94"00

один анаJllз l29,47 129,50

-тест на гепатит С

-тест на вагiтнiсть

один ана"I1з l29,47 129,50

один анzL,Ilз 31,б5 з 1,70

3

один аналiз |30,22 130,20

одна
консультацiя

20,03 20,00

-консуJIьтативн i послуги сестри шtедич ноТ
одна

консультацiя
16,l7 16,20

Медична допомога хворим удома

36,30

]-]rrp, 
r-*:] rroBi iH' с:кцiТ

-внутрiшньовеннi iн'екцiТ

одна
пDоlIедчра

36,30

одна
процедура

31,44 37,40

Консультачiя хворого удома
91,80
( в т.ч.

проТзд до
хворого-

4l ,54)

-лiкар

-сестра медична

30 хвилин

91,80
( в т.ч.

проiЪд до
хворого-

4l ,54)

З0 хвилин

81,84
( в т.ч.

проТзд до
хворого-

41,54)

81,80
( в т.ч.

проiЪд до
хворого-

41,54)

швилкi TecTlI:



yci
сх€
ще

оведення профiлактичних щеплень
м особам, якi бажаlоть ix зробити поза
)мами календаря профiлактпчних
плень в YKpaTHi

одне
цеплення

62,0l
(без

BapTocTi
вакчини)

62,00
(без

BapTocTi
вакttини)

5

6

,7

Проведення профiлактичних щеплень
особам, якi вiд'iжджають за кордолI за
викликом, для оздоровлецня а
зарубiжних лiкувальних або санаторних
закладах, у туристичнi подорожi тощо за
власним бажанням або на вимоry
сторони, що запрошу€

одне
щеплення

б2,01
(без

BapTocTi
вакшини)

12,40
(без

BapTocTi
вакчини)

74,4l
(без

BapTocTi
вакчини)

74,40
(без

BapTocTi
вакцини)

Видача медичноi довiдки
одна довlдка 16,70 16,70

видача витяry з icTopiT хвороби
один витяг 50,08 50,10

Головний бухгалтер
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