
ЛЮБОТИНСЬКА MICьKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

13 липня 2021 року лъ |45

l [ро вст,аllовлеIIIIя r,арифiв rra платrri lltlc"rlyl,II
r lo KI{[I <<ЛrоботиrIська п,li cbrca ;riKaprrrr>>

JIюбо,глtllськоТ MicbKoT радlи
Харкiвськоi облас,гi

I)озг,;tятtувtrlи jIиста I,оJIоI]I{ого лiкаря KIIlI кJIrобо,гttttська п,tiська .lтiкарilя>

JlKlбo,r,ttIlcbKoj 1,1icbKoi рали XapKiBcbKoi об.rrастi ():lсtlи IiAII/lAYI'()1]OT з проханI{я\.{

tJс,l,аiIоlJити тарифи lla п:татlтi послуги. II{о I{аlr{аI(lr,ься lli;(ttpиC\{cl,t]oN,,I. керуlочись
l Itl;Iсlлtсitrtяr,l про rr,,Iагнi ме,llичrli посjIуi,и llo Kcl,rtyTtzul1,1tclr,t,v ricKoMeplliйItoMy
Lii,цtt1,11,1с_r,tс,r,rзч кJIюботиI{ська lticl,Ka .ltiкартlя> JIlобо,гrtilсt,коТ l,ticbKoi рали XapKiBcbKoi
tlб:Lac,t,i. },BiJtrroBil:{ttoc,гi до llос,гаltови Кабiтtету N4irricT,pirз УкраТilи tзtil27.12.20l7 p.Nn
1 075 <<1lpo за,гl]ср.r{жеIIня N4е,голики розрахуIrку вар,гос r,i llос]Jуl,и з \IедичIIоI-о

clбc;lyt,c,lByl]zilllIrl). Iltlстанови КабirIеr,у Мirтiс,грiв Украilrи lli:t 17 вересня 1996 р. }Го

11З8 кIIро за],верджсIIIш пepcJtitty п:tzrrtlих посJIуг. якi lItll]IaIo,ILcя в ,lepxtatlttиx i
I{()N,{Y}I|LrI1,IIИX ЗаКJIаjlаХ ОХОРОIIИ З2]{ОРОВ'Я ТZ1 ]]ИII(l1\ ХlСj_(Иt{I{ИХ НаI]IIаJIЬНИХ ЗаIOIаЛаХD.

Kcpyloltиcl tt.2 c,t,.28 Закон1, Украiни <llpo шtiсцеве с.lN,Iоврялyi]аIlIIя в YKpaTlti>,

l]икоIIавчий KoMiтe,г JIюботинськоТ MicbKoi ра;tи

ВИРIШIИl]:

1 . l]с,r,аrtоlзи,t и r,арифи на tr:ta,гtti llос.]IvI,и. -ltlti llal.itac КН l I кJItобо,гинська N,IlcbKA

:tittарttя> J[rобо,гиllськоi MicbKoT рали Харкilзськоi об.rtас,t,i, 1,а t]I}ссl,и ix в .l(ittl з к 01) ccplII{II

2(),l 1 р.(лоjtаr,оit).
2. PitlrcHTrя викоI{авчоt,сl KolriTcTy ЛlоботиI{сLк()Т MicbKoT pa.,ilr lзi;t 12:tис,I,оttаj(а 2019

pclt<l,}fu l9l ,га Bi:t l0 грулня 2019 року Nq219 <lIpo вс,гаI{оI]jlсlrrrя гарrтфiiз tIa rl;tirTtti

tlос.llуj,и rro КIIГJ кJltобоr,инська лtiська;tiкарlш>> J[tобо,l,иltсL]tоi lticbttoi ралlr XapKillcbKoT
сiб,,lас t,i>> ijlJажаl,и,гакI{ми, uIо втрати:lи чиlIttiс,r,l,.

З. l{trrlгpo;IL за i]икоIIаIiIIяN{ рiшrеtltlя 11окJltiс,гtl tla:]acTyltIltTlt:t l,ticbKo1,o I-оJIови з tIи,гаIlь

,,liяt.lbittlc,t,i вtlкоIlаl]чих opl,atliB ради l}ячес.rl.tва РУIjАllА,га I{a 1,оJIоI]IIого:riкаря KIIll
<,lJIiilбо гиttсл,кit пticbKa лi тобо,гиtlськоi MicbttoТ рали XaprciBcbKoТ об"цастi O:lctTy
К;\i{/[Д}i }'ОI]У.

е

]V[iський гоJlова Леонi:l JIАЗУРЕ,НКО



Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Люботинської міської ради  

від  13 липня  2021 р. №145 

 

 

Тарифи на платні послуги медичного обслуговування, зокрема із застосуванням 

телемедицини, населення; за договорами із суб'єктами господарювання, страховими 

організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України); іноземних 

громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами 

страхування, які надає КНП "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради 

Харківської області 

 

№ з/п Види послуг 
Вартість 

послуг, грн.  

  1. Медичні огляди   

1.1. Медичний огляд для оформлення виїзної візи 367,00 

1.2. Медичний огляд для отримання наркологічного сертифікату 84,70 

1.3. Медичний огляд для отримання психіатричного сертифікату 41,60 

1.4. 
Програма проходження медичної підготовки водіїв та кандидатів 

у водії транспортних засобів 
222,70 

1.5. 
Медичний огляд водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів 

(для чоловіків) 
351,20 

1.6. 
Медичний огляд водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів 

(для жінок) 
380,30 

1.7. Передрейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів 17,10 

1.8. 
Медичний огляд для отримання дозволу на об'єкти дозвільної 

системи (для жінок) 
352,70 

1.9. 
Медичний огляд для отримання дозволу на об'єкти дозвільної 

системи (для чоловіків) 
323,60 

1.10. Попередній медичний огляд (для жінок) 538,60 

1.11. Попередній медичний огляд (для чоловіків) 509,50 

1.12. Періодичний медичний огляд (для жінок) 501,80 

1.13. Періодичний медичний огляд (для чоловіків) 472,70 

1.14. Медичні огляди працівників певних категорій (наказ МОЗ №246)   

1.14.1. Медичний огляд працівників певних категорій (для жінок) 468,20 

1.14.2. Медичний огляд працівників певних категорій (для чоловіків) 373,00 



1.15. 

Медичні огляди працівників окремих професій, виробництв і 

організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 

населення (наказ МОЗ №280) 

  

1.15.1. 

Медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і 

організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 

населення (для жінок) 

653,50 

1.15.2. 

Медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і 

організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 

населення (для чоловіків) 

624,40 

1.16. 
Медичні огляди працівників певних категорій залізничного 

транспорту (наказ МТЗУ №240) 
  

1.16.1. 
Медичний огляд працівників певних категорій залізничного 

транспорту 18-29 років (для жінок) 
660,30 

1.16.2. 
Медичний огляд працівників певних категорій залізничного 

транспорту 18-29 років (для чоловіків) 
465,60 

1.16.3. 
Медичний огляд працівників певних категорій залізничного 

транспорту 30-39 років (для жінок) 
612,10 

1.16.4. 
Медичний огляд працівників певних категорій залізничного 

транспорту 30-39 років (для чоловіків) 
417,40 

1.16.5. 
Медичний огляд працівників певних категорій залізничного 

транспорту 40 років і більше (для жінок) 
533,90 

1.16.6. 
Медичний огляд працівників певних категорій залізничного 

транспорту 40 років і більше (для чоловіків) 
504,80 

  2. Медичні огляди окремих лікарів   

2.1. Медичний огляд лікаря онколога 25,30 

2.2. Медичний огляд лікаря терапевта 22,60 

2.3. Медичний огляд лікаря отоларинголога 29,70 

2.4. Медичний огляд протитуберкульозного кабінету 44,40 

2.5. Медичний огляд лікаря хірурга 23,60 

2.6. Медичний огляд лікаря невропатолога 22,60 

2.7. Медичний огляд лікаря стоматолога 37,40 

2.8. Медичний огляд лікаря дерматовенеролога 31,50 

2.9. Медичний огляд ендокринної системи 22,60 



2.10. Медичний огляд лікаря кардіолога 36,20 

2.11. Медичний огляд лікаря психіатра 32,10 

2.12. Медичний огляд лікаря нарколога 32,10 

2.13. Медичний огляд лікаря-акушера-гінеколога 63,60 

2.14. Медичний огляд лікаря-акушера-гінеколога+онкоогляд 85,90 

2.15. Медичний огляд лікаря інфекціоніста 37,30 

2.16. Медичний огляд лікаря офтальмолога 34,20 

2.17. Медичний огляд лікаря ортопеда-травматолога 36,40 

  3. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 55,30 

  
4. Калькуляція вартості послуги медичної сестри, задіяної в 

пришкільних таборах або супроводі (за 1 годину) 
69,10 

  5. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги   

5.1. Загальний клінічний аналіз крові 61,40 

5.2. Клінічний аналіз крові на наявність глюкози 44,70 

5.3. Аналіз крові на РМП (сифіліс) 36,80 

5.4. Аналіз крові на групу та резус-фактор 27,60 

5.5. Аналіз крові на протромбіновий індекс 37,10 

5.6. Аналіз крові на коагулограму 81,80 

5.7. Визначення фібріногену в плазмі крові 44,70 

5.8. Аналіз крові на ГГТ 43,20 

5.9. Забір крові на визначення ВІЛ-інфекції 25,90 

5.10. Визначення білірубіну в сироватці крові 42,10 

5.11. Визначення карбоксігемоглобіну в сироватці крові 78,50 

5.12. Клінічний аналіз крові з підрахунком тромбоцитів 81,50 

5.13. Визначення холестерину в сироватці крові 44,40 

5.14. Аналіз крові на терморезистентність еритроцитів 23,60 

5.15. Клінічний аналіз сечі по Зимницькому 30,60 

5.16. Визначення АлАТ в сироватці крові 39,10 

5.17. Визначення АсАТ в сироватці крові 42,00 



5.18. Клінічний аналіз сечі 21,70 

5.19. Дослідження мазка на флору 30,80 

5.20. Цитологічне дослідження мазка (норма) 25,90 

5.21. Цитологічне дослідження мазка (патологія) 46,10 

5.22. Бактеріоскопічне дослідження мокротиння 83,80 

5.23. Клінічне дослідження мокротиння 102,70 

5.24. Бактеріальне дослідження зіву і носа на патогенний стафілокок 113,00 

5.25. Бактеріальне дослідження калу на бацилоносійство 181,50 

5.26. Дослідження калу на яйця гельмінтів методом Фюллеборна 66,50 

5.27. Дослідження калу на приховану кров 67,10 

5.28. Дослідження очного дна 92,60 

5.29. Онкоогляд 34,50 

5.30. Вестібулометрія 31,10 

5.31. Електрокардіографія (ЕКГ) 28,60 

5.32. 
Електрокардіографія в 12-ти відведеннях, яке проводиться в 

кабінеті (норма) 
25,00 

5.33. 
Електрокардіографія в 12-ти відведеннях, яке проводиться в 

кабінеті (патологія) 
27,30 

5.34. Флюорографія 49,40 

5.35. Кольпоскопія 66,10 

5.36. ФЗД (тестування функції зовнішнього дихання) 44,10 

5.37. Вимірювання внутріочного тиску 20,30 

5.38. Аудіометрія 57,70 

5.39. Реовазографія 55,10 

5.40. Ультразвукові дослідження   

5.40.1. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: вилочкова 

залоза 
69,10 

5.40.2. 
  Ультразвукове дослідження судин: допплерографія судин в 

імпульсному режимі 
130,70 



5.40.3. 
  Ультразвукове дослідження судин: допплерометрія судин із 

спектральним аналізом у постійному режимі 
147,40 

5.40.4. 
  Ультразвукове дослідження судин з кольоровим допплерівським 

картуванням 
146,80 

5.40.5. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: 

ехокардіографія з допплерівським аналізом 
147,70 

5.40.6. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: 

ехокардіографія з кольоровим картуванням 
147,40 

5.40.7. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: 

ехокардіографія 
100,00 

5.40.8. 

  Комплексне ультразвукове дослідження сечостатевої системи 

(для жінок): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі+матка+яєчники 

147,90 

5.40.9. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для жінок): 

матка+яєчники 
84,50 

5.40.10. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

жовчний міхур+жовчні протоки 
38,00 

5.40.11. 
  Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (звичайний 

випадок) 
68,20 

5.40.12. 
  Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (складний 

випадок) 
99,50 

5.40.13. 

  Комплексне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної 

системи: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + 

підшлункова залоза + селезінка 

130,60 

5.40.14. 

  Ультразвукове дослідження: лікувально-діагностичні пункції 

органів, черевної або плевральної порожнин, зачеревного 

простору, порожнини малого тазу 

194,50 

5.40.15. 
  Ультразвукове дослідження: лікувально-діагностичні пункції 

поверхневих структур та м'яких тканин 
160,90 

5.40.16.   Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 53,20 

5.40.17. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для жінок): 

матка при вагітності+пренальне обстеження стану плода 
145,90 

5.40.18.   Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 99,50 

5.40.19.   Ультразвукове дослідження м'яких тканин 53,20 

5.40.20.   Ультразвукове дослідження новонароджених: внутрішні органи 100,90 



5.40.21.   Ультразвукове дослідження новонароджених: суглоби та кістки 99,50 

5.40.22.   Ультразвукове дослідження новонароджених: головний мозок 100,60 

5.40.23.   Ультразвукове дослідження периферичних судин 69,40 

5.40.24. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 
53,20 

5.40.25. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

печінка 
38,00 

5.40.26. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

підшлункова залоза 
53,20 

5.40.27. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: плевральна 

порожнина 
68,80 

5.40.28. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

внутрішніх органів 
146,80 

5.40.29. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

внутрішніх органів із експрес-цитологічним дослідженням 
194,50 

5.40.30. 

  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

поверхневих структур та м'яких тканин із експрес-цитологічним 

дослідженням 

162,40 

5.40.31. 
  Ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи: 

селезінка+судини портальної системи 
53,60 

5.40.32. 
  Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: 

середостіння 
69,10 

5.40.33.   Ультразвукове дослідження слинних залоз 53,20 

5.40.34. 
  Ультразвукове дослідження судин: транскраніальна 

допплерографія судин головного мозку 
195,10 

5.40.35. 
  Ультразвукове дослідження: черезшкірна діагностична пункція 

поверхневих структур та м'яких тканин 
100,90 

5.40.36. 

  Комплексне ультразвукове дослідження сечостатевої системи 

(для чоловіків): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза 

130,70 

5.40.37. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

чоловіків): нирки+надниркові залози 
53,20 

5.40.38. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

чоловіків): передміхурова залоза 
38,00 



5.40.39. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

чоловіків): сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 
38,00 

5.40.40. 
  Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (для 

чоловіків): яєчки 
38,00 

5.40.41.   Ультразвукове дослідження щитовидної залози 68,50 

5.41. Рентгенографія   

5.41.1. Рентгенографія легень (у двох проекціях) 106,20 

5.41.2. Рентгенографія легень (в одній проекції) 70,00 

5.41.3. Рентгенографія органів брюшної порожнини 73,50 

5.41.4. Рентгенографія хребта (шийний відділ) 106,20 

5.41.5. Рентгенографія хребта (грудний відділ) 106,20 

5.41.6. Рентгенографія хребта (поясничний відділ) 106,20 

5.41.7. Рентгенографія черепа (в двох проекціях) 91,50 

5.41.8. Рентгенографія придаткових пазух носа 58,00 

5.41.9. Рентгенографія нижньої щелепи (в  двох проекціях) 91,50 

5.41.10. Рентгенографія кісток носа 58,00 

5.41.11. Рентгенографія ключиці 58,00 

5.41.12. Іригографія 189,20 

5.41.13. Функціональне дослідження хребта 158,20 

5.41.14. Рентгенографія тазових кісток 58,00 

                            6. Видача витягу з історії хвороби 22,90 

                            7. Видача копії медичної довідки 32,00 

 

 

   Керуюча справами виконкому      Лідія КУДЕНКО 


