
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)  № 334 

про надання платних послуг з медичного обслуговування 

 

м. Чернігів 28  грудня 2020 року 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна лікарня» 

Чернігівської обласної ради (ліцензія на провадження господарської діяльності 

з медичної практики згідно з Наказами МОЗ України від 12.07.2019 № 1614 та від 

20.03.2020 № 684), далі за текстом — Виконавець або Медзаклад, в особі генерального 

директора, Жиденка Андрія Михайловича, який діє на підставі Статуту, пропонує будь-

яким фізичним особам, які звернулися до Медзакладу для отримання медичних послуг, 

у тому числі пацієнтам, далі за текстом — Замовник, які разом іменуються Сторони, а 

кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання платних послуг 

(далі – Договір) про нижченаведене: 

 

Розділ 1. Визначення 

 

Договір про надання платних послуг з медичного обслуговування — договір 

приєднання, який встановлює однакові для кожного Замовника підстави отримання 

таких послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування останнім (далі — 

Договір). 

Публічна оферта — пропозиція Виконавця, що адресована Замовнику приєднатися до 

цього Договору на умовах і в порядку, що ним передбачені. 

Акцепт — підтвердження Замовником повної та безумовної згоди укласти Договір 

з Виконавцем на умовах, що передбачені публічною офертою, шляхом підписання 

відповідної заяви про приєднання до цього Договору.  

Заява про приєднання — форма вираження безумовної згоди Замовника приєднатися 

до цього Договору, оформлена в письмовому вигляді із зазначенням конкретних 

медичних послуг, які бажає замовити останній згідно з переліком, затвердженим 

у Додатку 1 до цього Договору. Форми заяви про приєднання затверджені Додатком 2 

до цього Договору з урахуванням специфіки пропонованих медичних послуг 

і конкретних умов їх надання. 

Медична послуга — послуга, яку надає Медзаклад пацієнту та оплачує її Замовник. 

Замовником медичної послуги є фізичні особи, у тому числі сам пацієнт або його 

законний представник. 

Пацієнт — фізична особа, яка звернулася за отриманням медичної послуги та/або якій 

надають таку медичну послугу.  

Додаток 1 до Договору — затверджений перелік платних послуг з медичного 

обслуговування населення, які входять до встановленого законодавством переліку 

платних послуг та які Виконавець має можливість надати Замовнику з огляду на наявну 

матеріально-технічну базу, наявність відповідного медичного персоналу та профілю 

роботи закладу охорони здоров’я. 

Перелік платних послуг — медичні послуги, що надаються Замовнику за тарифами, 

що встановлені в Додатку 1 та затверджені рішенням Чернігівської обласної ради від 01 

липня 2020 року № 16-24/VII «Про затвердження тимчасових тарифів на платні послуги 

з медичного обслуговування, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради» (зі 



змінами, внесеними рішенням від 28 жовтня 2020 року № 23-25/VII «Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 1 липня 2020 року №16-24/VII «Про затвердження 

тимчасових тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська обласна лікарня» 

Чернігівської обласної ради». 

Медичне обслуговування — діяльність Медзакладу  у сфері охорони здоров’я, що 

не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її 

наданням. 

Якість медичної допомоги (медичної послуги) — надання медичної допомоги 

(медичної послуги) та проведення інших заходів щодо організації надання Медзакладом 

медичної допомоги (медичної послуги) відповідно до стандартів у сфері охорони 

здоров’я. 

Стандарти медичної допомоги (медичної послуги) — сукупність норм, правил 

і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги 

відповідного виду або показники якості медичної послуги, які розробляють 

з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки та практики. 

Інформована добровільна згода — згода Пацієнта або, у випадках передбачених 

законодавством, його законного представника на проведення діагностики, 

профілактики, лікування та на проведення операції та знеболення, яку оформлюють 

у письмовому вигляді шляхом підписання затвердженої форми. 

Персональні дані Пацієнта — відомості чи сукупність відомостей про особу Пацієнта, 

до яких належать прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, 

номери засобів зв’язку, а також інша інформація, що стосується Пацієнта і яку 

Медзаклад може використати з метою ідентифікації особи Пацієнта. 

Місце надання медичних послуг — місце провадження Виконавцем господарської 

діяльності з медичної практики, в якому Замовнику надають медичні послуги.  

Працівник Виконавця — медичний працівник, який відповідно до законодавства має 

право надавати медичні послуги та перебуває з Виконавцем у трудових відносинах. 

Лікуючий лікар — лікар Медзакладу, який надає медичну допомогу (медичну послугу) 

пацієнту в період його обстеження та лікування. 

Медична інформація — інформація про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, 

відомості, одержані під час медичного обстеження, у тому числі відповідні медичні 

документи, що стосуються здоров’я пацієнта. 

 

Розділ 2. Загальні положення 

 

2.1. Кожна сторона Договору гарантує, що володіє необхідним обсягом дієздатності, 

а також усіма правами та обов’язками, що є необхідними та достатніми для укладання 

та виконання цього Договору. 

2.2. Усі умови Договору, що передбачені Публічною офертою, є обов’язковими для 

Сторін. 

2.3. Перелік платних послуг, які може надавати КНП «Чернігівська обласна  лікарня» 

ЧОР затверджені в Додатку 1 до цього Договору. 

2.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на медичні 

послуги у зв’язку зі зміною тарифів на комунальні послуги, зміною рівня заробітної 

плати, вартості виробів медичного призначення тощо. Нові тарифи на медичні послуги 

діють із моменту їх затвердження в порядку, встановленому чинним законодавством. 



2.5. Договір оформлюється за згодою Замовника шляхом підписання відповідної Заяви 

про приєднання (акцептування), що є підтвердженням згоди на обробку персональних 

даних та проведеної оплати, на підставі акту приймання – передачі наданих медичних 

послуг. 

 

Розділ 3. Акцептування Договору 

 

3.1. Підтвердженням повного і беззаперечного прийняття Публічної оферти є 

ознайомлення з договором, оплата за актом приймання-передачі наданих медичних 

послуг та підписання Замовником відповідної Заяви про приєднання.  

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту надання 

Замовником заяви про приєднання та зарахування грошових коштів на рахунок або 

у касу Виконавця. У тих випадках, коли обов’язковою передумовою надання медичної 

послуги пацієнту є попередня згода останнього на медичне втручання, Договір 

вважається укладеним також після підписання пацієнтом Інформованої згоди. 

3.3. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним 

і беззастережним прийняттям умов Договору, встановлених тарифів на медичні послуги 

Виконавця та всіх додатків, що є невід’ємною частиною цього Договору. 

 

Розділ 4. Предмет Договору 

 

4.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов’язується надати якісні 

медичні послуги Замовнику на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором, а 

Замовник зобов’язується прийняти та оплатити медичні послуги в порядку та на 

умовах, що передбачені цим Договором. 

4.2. Перелік медичних послуг та умови їх надання визначають Додатки 1 і 2 до цього 

Договору. 

4.3. Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, 

затверджених Міністерством охорони здоров’я України, з обов’язковим дотриманням 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.  

4.4. Розрахунок за надані медичні послуги Замовник  перераховує Виконавцю   шляхом 

зарахування грошових коштів на рахунок або у касу Виконавця. 

4.5. Медичні послуги надаються медичними працівниками Медзакладу, які мають 

відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам 

відповідно до законодавства України. 

4.6.До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, 

склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає 

доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних 

послуг, які будуть надані Медзакладом за призначенням цього Лікуючого лікаря. 

4.7.Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за 

телефоном. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у 

випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час 

надання кожної медичної послуги погоджується Медзакладом та Пацієнтом в усній 

формі. 

4.8.Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи 

Пацієнта до настання терміну надання такої послуги. 

4.9.Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи 

Медзакладу, у разі: 



4.9.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги 

унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, 

загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.  

4.9.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної 

послуги Медзакладом. 

4.10.Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.9.2. цього Договору, 

встановлюється Медзакладом та повідомляється Пацієнту. 

4.11.Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом оформлення 

Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (Додаток № 3 до цього Договору, 

що є його невід’ємною частиною) (далі - Акт приймання- передачі), який складається 

Медзакладом в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання. 

4.12. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або 

надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі. 

4.13.У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту 

приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою 

Виконавцем та належним чином прийнята Замовником, після проведеної оплати. 

4.14.За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання - 

передачі, Медзаклад протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку 

відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду. 

4.15.Якщо Пацієнту Медзакладом надано декілька медичних послуг, Медзаклад має 

право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити 

весь перелік наданих медичних послуг. 

4.16. Пацієнт підтверджує, що Медзакладом йому роз’яснено права та обов’язки, 

встановлені  законодавством України. 

 

Розділ 5. Права та обов’язки Виконавця 

 

5.1. Виконавець має право: 

5.1.1. Обробляти персональні дані Замовника під час укладання і виконання Договору 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-

VI на підставі згоди останнього. 

5.1.2. В односторонньому порядку змінити умови Договору та/абоТарифи на медичні 

послуги, перелік яких наведений у Додатку 1 до Договору, внести зміни в сам перелік 

платних мединих послуг. 

5.1.3. Відмовити Замовнику в наданні медичної послуги у випадках: 

а) виявлення в пацієнта під час обстеження патології, лікування якої не входить до 

зазначеного в ліцензії Медзакладу переліку дозволених видів лікування; 

б) недотримання пацієнтом встановлених медичних приписів або графіку лікування; 

в) виявлення в пацієнта за результатами обстеження медичних протипоказань 

до надання послуги; 

г) неприбуття пацієнта, без поважних причин, в установлені дату та час для отримання 

відповідної медичної послуги. 

5.1.4. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку систематичного 

порушення останнім медичних приписів (за винятком випадків, коли така відмова 

загрожуватиме здоров’ю або життю пацієнта) або Правил перебування пацієнтів 

у Медзакладі. 

5.1.5.Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог  

законодавства України. 



5.2. Виконавець зобов’язаний: 

5.2.1. Надавати медичні послуги Замовнику в порядку, у строки та на умовах, 

передбачених цим Договором, відповідною Заявою про приєднання та згідно 

з встановленими Тарифами Виконавця. 

5.2.2. Для надання медичних послуг використовувати лікарські засоби та медичні 

вироби, що дозволені до застосування в Україні. 

5.2.3. Дотримувати вимог законодавства щодо порядку надання медичних послуг, 

табелів матеріально-технічного оснащення (у тому числі й примірних), галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров’я та санітарних норм. 

5.2.4. Не розголошувати медичну інформацію про пацієнта (крім випадків, 

передбачених законодавством). 

5.2.5. Після проведення Замовником розрахунку згідно з умовами цього Договору — 

видати останньому розрахунковий документ, що підтверджує отримання Виконавцем 

грошових коштів.  

5.2.6. Дотримуватись норм Етичного кодексу лікаря України. 

 

Розділ 6. Права та обов’язки Замовника 

 

6.1. Замовник має право: 

6.1.1. Отримати повну та достовірну інформацію про стан свого здоров'я, щодо 

пропонованих Виконавцем медичних послуг, порядку їх надання та можливих побічних 

реакцій, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що 

стосуються його здоров'я, які зберігаються у Медзакладі. 

6.1.2. Отримати від Виконавця послуги в порядку, строки та на умовах, що передбачені 

цим Договором.  

6.1.3. На лікарську таємницю за винятком випадків, передбачених законодавством.  

6.2. Замовник зобов’язаний: 

6.2.1. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе. 

6.2.2. Дотримуватись Правил перебування пацієнтів у Медзакладі. 

6.2.3. Надати достовірну інформацію про стан свого здоров’я, перенесені та успадковані 

хвороби, шкідливі звички, наявність алергічних реакцій, протипоказань щодо тих або 

інших методів лікування та лікарських засобів, непереносимості окремих медичних 

препаратів, які він має і які можуть вплинути на якість наданих медичних послуг. 

6.2.4. Неухильно дотримуватись та належно виконувати медичні приписи, 

не порушувати Правил перебування пацієнтів у Медзакладі. 

6.2.5. З’являтися в Медзаклад, за узгодженими з лікарем датою та часом, щоб здати 

аналізи, провести медичні процедури, огляд тощо. 
6.2.6. Повідомляти Медзаклад про покращення або погіршення самопочуття, появу або 
зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом 
строку лікування. 
6.2.7. Після отримання медичних послуг підписати акт прийому-передачі наданих 

послуг. 

6.2.8. Сплатити Виконавцю кошти за надані медичні послуги в порядку, у строки та 

в розмірі, що визначені цим Договором. 

 

Розділ 7. Строк надання послуг і порядок розрахунків 

 



7.1. Виконавець надає медичні послуги Замовнику за тарифами, що встановлені 

в Додатку 1 та затверджені рішенням Чернігівської обласної ради від 01 липня 2020 

року № 16-24/VII «Про затвердження тимчасових тарифів на платні послуги з 

медичного обслуговування, що надаються комунальним некомерційним підприємством 

«Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради» (зі змінами, внесеними 

рішенням від 28 жовтня 2020 року № 23-25/VII «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 1 липня 2020 року №16-24/VII «Про затвердження тимчасових тарифів на 

платні послуги з медичного обслуговування, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної 

ради».  

7.2. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій 

одиниці України (гривні) в готівковій або безготівковій формі з моменту приєднання до 

Договору.  

Розділ 8. Гарантії та відповідальність сторін 

 

8.1. Виконавець гарантує якісне медичне обслуговування пацієнта та збереження 

медичної інформації про пацієнта, що стала відомою Виконавцю (працівнику 

Виконавця) у зв’язку з виконанням цього Договору.  

8.2. Замовник гарантує достовірність інформації про себе (як персональних даних, так 

і медичної інформації), дотримання медичних приписів, рекомендацій та режиму 

лікування.  

8.3. Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно з чинним законодавством 

України. 

8.4. Медзаклад не несе відповідальності у разі виникнення  ускладнень  у Пацієнта або 

за шкоду, заподіяну  життю та здоров’ю  Пацієнта в результаті: 

  -  невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених  підпунктом 6.2.4. цього Договору, 

зокрема приписів та рекомендацій лікарів закладу охорони здоров’я, Плану лікування, 

тощо; 

 -  не повідомлення Пацієнтом  суттєвої інформації про стан свого здоров’я; 

   -  використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної 

якості або таких, що не призначені лікарями Медзакладу; 

-  не повідомлення Пацієнтом  інформації, передбаченої підпунктом 6.2.6. цього  

Договору; 

-  отримання медичної допомоги  в   інших закладах охорони  здоров’я; 

-   розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за 

цим  Договором. 

8.5. Медзаклад звільняється  від  відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося 

не з вини Медзакладу (не пов'язано з якістю медичних послуг, що надаються Пацієнту 

Медзакладом). 

8.6. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я пацієнта у разі відмови останнього 

від виконання медичних приписів або порушення Пацієнтом встановленого для нього 

режиму лікування. 

8.7. У разі неприбуття пацієнта до медичного закладу в час, узгоджений з лікуючим 

лікарем та (або) графіком відвідувань, без поважних причин та попереднього 

повідомлення, цей Договір вважається розірваним, а кошти, сплачені Замовником, 

не підлягають поверненню та зараховуються на користь Виконавця. Цей пункт не 

стосується пацієнтів, обслуговування яких не передбачає оперативного втручання, 

виконання процедур із використанням медичної техніки.  



8.8. Невиконання або неналежне виконання умов цього Договору виключає юридичну 

відповідальність, якщо воно є наслідком обставин, що знаходяться поза сферою 

контролю сторін Договору: війна, пожежа, повень, землетрус, страйк тощо (форс-

мажорні обставини). Наявність форс-мажорних обставин підтверджують компетентні 

державні органи України. 

 

Розділ 9. Строк дії Договору та інші умови 

 

9.1. Цей  Договір  є публічним договором (публічною офертою)  та містить  всі істотні  

умови  надання Медзакладом медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг 

(Додаток  №1 до Договору, що є його невід’ємною частиною). 

9.2. Пацієнт письмово звернувшись за отриманням медичних послуг  до Медзакладу 

приймає (акцептує) всі умови цього договору, а дата першого  звернення за згодою 

Сторін вважається датою укладання цього Договору. 

9.3. Цей договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково. 

9.4. Медзаклад являється платником податку на додану вартість. 

9.5. Умови цього договору встановлюються однаковими для  всіх Пацієнтів.  

9.6. Медзаклад не має права відмовитися від укладання  цього Договору за наявності у 

нього  можливості ( в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати 

Пацієнту  медичні послуги. 

9.7. Дія розділів цього Договору, а також інших умов  цього Договору  стосовно оплати  

медичних послуг не розповсюджується  на випадки  надання Пацієнтам медичних 

послуг, які оплачуються  Медзакладу Страховиками  відповідно до договорів 

добровільного  медичного  страхування (безперервного  страхування здоров’я), або 

іншими третіми особами, згідно  умов  відповідних договорів. 

9.8. Зміни до цього  Договору   вносяться Медзакладом в односторонньому порядку та 

оприлюднюються: 

9.8.1.    На офіційному веб-сайті  Медзакладу; 

9.8.2.    На  паперових носіях  у відділеннях  Медзакладу.   

9.9.    В разі виявлення розбіжностей  між умовами   цього Договору   оприлюдненими  

на офіційному  веб-сайті Медзакладу та  на паперових носіях  у відділеннях 

Медзакладу,  пріоритет має примірник   на паперових   носіях.  

9.10. При виконання зобов’язань за Договором, кожна Сторона (посадові особи) 

зобов'язується не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 

пов'язаних з діяльністю Сторони; утримуватися від поведінки, яка може бути 

розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення; не допускати випадки 

підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю 

Сторони, не допускати випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень іншими особами; уживати заходів щодо недопущення виникнення 

конфлікту інтересів, виконувати інші вимоги антикорупційного законодавства України. 

 

10. Додатки 

 

10.1.Невід’ємною  частиною  цього Договору  є нижченаведені додатки: 

Додаток № 1   «Перелік  медичних послуг»; 

Додаток  № 2 «Заява –приєднання до договору про надання платних послуг з медичного 

обслуговування» 

Додаток  № 3  « Акт приймання – передачі наданих медичних послуг». 



 

Розділ 11. Реквізити Виконавця 

 

Виконавець:                                                             

 

Комунальне  некомерційне підприємство  

«Чернігівська обласна лікарня» 

 Чернігівської обласної ради 

14029,  місто Чернігів,  вулиця  Волковича, 25 

Код ЄДРПОУ 02006113 

UA 853052990000026007026302120 

АТ КБ  «Приватбанк» 

МФО  305299 

ІПН 020061125263  

Тел. 04622)5-35-25 

 

 

Генеральний директор                 

___________________А.М.Жиденко 
 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Додаток  № 1                                                                                                                                                                                           

до Договору  № 334 від 28.12.2020 

 

ТИМЧАСОВІ ТАРИФИ 

на платні послуги з медичного обслуговування, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська обласна лікарня» 

Чернігівської обласної ради 



№ п/п Найменування послуги Тариф за 1 

послугу 

без ПДВ, 

грн. 

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 

надаються без направлення лікаря  та медичне обслуговування за договорами із 

суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом 

соціального страхування України),  зокрема із застосуванням телемедицини 

1.1 Визначення загального білірубіну 71,00 

1.2 Визначення трансамінази АЛТ 70,00 

1.3 Визначення трансамінази АСТ 70,00 

1.4 Визначення прямого білірубіну 70,00 

1.5 Визначення креатиніну 69,00 

1.6 Визначення альбуміну 70,00 

1.7 Визначення загального білку 69,00 

1.8 Визначення сечовини 70,00 

1.9 Визначення лужної фосфатази 70,00 

1.10 Визначення сечової кислоти 72,00 

1.11 Визначення D – дімер 198,00 

1.12 Визначення C – реактивний білок 79,00 

1.13 Визначення АСЛ – О Антистрептолізин 102,00 

1.14 Визначення ревматоїдного фактора (RF) 112,00 

1.15 Визначення ліпопротеїдів низької щільності (LDL_C) 90,00 

1.16 Визначення ліпопротеїдів високої щільності (HDLC3) 88,00 

1.17 Визначення тригліцеридів 73,00 

1.18 Визначення трансферина 99,00 

1.19 Визначення ферритина 111,00 

1.20 Визначення заліза 72,00 

1.21 Визначення загального холестерина 70,00 

1.22 Визначення глікозильованого гемоглобіну HbA1C 136,00 

1.23 Визначення тропоніну T 272,00 

1.24 Визначення TSH 119,00 

1.25 Визначення FT3 130,00 

1.26 Визначення FT4 129,00 

1.27 Визначення Anti –TPO 156,00 

1.28 Визначення Anti –HCV II 209,00 

1.29 Визначення HBSAG II 157,00 

1.30 Визначення total PSA 153,00 

1.31 Визначення АЧТВ (активований частковий тромбопластиновий 

час) 

78,00 

1.32 Визначення фібріногену 81,00 

1.33 Визначення  протромбін 76,00 

1.34 Визначення тромбінованого часу 78,00 



1.35 Визначення електролітів N+ Ca++ K+ 133,00 

1.36 Визначення загального аналізу крові на аналізаторі Sysmex 41,00 

1.37 Визначення аналізу крові на вміст глюкози 24,00 

1.38 Визначення групи крові та резус-фактора 38,00 

1.39 Визначення бактеріоскопічного дослідження на флору 41,00 

1.40 Визначення загального аналізу сечі     55,00 

1.41 Визначення антитіл до SARS-CoV-2 Ig A ІФА методом 100,00 

1.42 Визначення антитіл до SARS-CoV-2 Ig М ІФА методом 100,00 

1.43 Визначення антитіл до SARS-CoV-2 Ig G ІФА методом 98,00 

1.44 Визначення антитіл класу Ig М до вірусу гепатиту А "EQUI HAV 

Ig M" ІФА методом 

92,00 

1.45 Визначення антитіл класу Ig М до вірусу гепатиту С "EQUI HСV 

Ig M" ІФА методом 

78,00 

1.46 Визначення антитіл класу Ig G до вірусу гепатиту С "EQUI HСV 

Ig G" ІФА методом 

78,00 

1.47 Визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С "EQUI anti-

HСV" ІФА методом 

81,00 

1.48 Визначення сумарних антитіл до окремих антигенів вірусу 

гепатиту С "EQUI anti-HСV Different" ІФА методом 

81,00 

1.49 Визначення сумарних антитіл до поверхневого антигена вірусу 

гепатиту В "EQUI anti-HBs" ІФА методом 

81,00 

1.50 Визначення антитіл класу Ig M до корового антигена вірусу 

гепатиту В "EQUI anti-HBcore Ig M" ІФА методом 

78,00 

1.51 Визначення антитіл класу Ig G до корового антигена вірусу 

гепатиту В "EQUI anti-HBcore Ig G" ІФА методом 

78,00 

1.52 Визначення сумарних антитіл до корового антигена вірусу 

гепатиту В "EQUI anti-HBcore" ІФА методом 

78,00 

1.53 Визначення поверхневого антигена вірусу гепатиту В "EQUI 

HBsAg" ІФА методом 

81,00 

1.54 Визначення антитіл класу Ig М до вірусу простого герпесу 

першого та другого типів "EQUI HSV 1+2 Ig M" ІФА методом 

83,00 

1.55 Визначення антитіл класу Ig G до вірусу простого герпесу 

першого та другого типів "EQUI HSV 1+2 Ig G" ІФА методом 

81,00 

1.56 Визначення антитіл класів Ig G та/або Ig A Chlamydia trahomatis 

"EQUI Chlamydia trahomatis Ig G/Ig A" ІФА методом 

77,00 

1.57 Визначення кількісного аналізу сироватки або плазми крові 

людини на наявність загального Ig Е ІФА методом 

81,00 

1.58 Визначення кількісного аналізу сироватки або плазми крові 

людини на вміст специфічних антитіл класу Ig Е ІФА методом 

96,00 

1.59 Визначення антитіл класу Ig G до Opisthorchis felineuss ІФА 

методом 

83,00 

1.60 Визначення антитіл класу Ig G до Ascaris Lumbricoides ІФА 

методом 

88,00 

1.61 Визначення антитіл класу Ig G до Toxocara canis ІФА методом 85,00 

1.62 Визначення антитіл до Trichinella spiralis ІФА методом 86,00 



1.63 Визначення антитіл до Giardia lamblia ІФА методом 84,00 

1.64 Визначення антитіл класу Ig G до Toxoplasma gondii ІФА методом 81,00 

1.65 Визначення антитіл класу Ig M до Toxoplasma gondii ІФА методом 83,00 

1.66 Визначення антитіл класу Ig G до цитомегаловірусу людини ІФА 

методом 

81,00 

1.67 Визначення антитіл класу Ig М до цитомегаловірусу людини ІФА 

методом 

83,00 

1.68 Визначення антитіл класу Ig G до  капсидного антигена вірусу 

Епштейн-Барр (VCA) ІФА методом 

81,00 

1.69 Визначення антитіл класу Ig G до  Ureaplasma urealyticum ІФА 

методом 

81,00 

1.70 Визначення антитіл класу Ig A до  Ureaplasma urealyticum ІФА 

методом 

81,00 

1.71 Визначення антитіл класу Ig G до  Mycoplasma hominis ІФА 

методом 

81,00 

1.72 Визначення антитіл класу Ig A до  Mycoplasma hominis ІФА 

методом 

81,00 

1.73 Визначення антитіл класу Ig A до  Mycoplasma pneumoniae ІФА 

методом 

86,00 

1.74 Визначення антитіл класу Ig G до  Borrelia burgdorferi ІФА 

методом 

85,00 

1.75 Визначення антитіл класу Ig M до  Borrelia burgdorferi ІФА 

методом 

85,00 

1.76 Ехокардіографія (ЕхоКГ) 130,00 

1.77 Ехокардіографія (ЕхоКГ) з кольоровим картуванням 207,00 

1.78 Ехокардіографія ( ЕхоКГ) з доплеровським аналізом 207,00 

1.79 Судинна доплерографія із спектральним аналізом 

екстракраніального басейну 

268,00 

1.80 Судинна доплерографія з кольоровим доплерівським картуванням 268,00 

1.81 Судинна доплерографія кінцівок 268,00 

1.82 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчні протоки + 

підшлункова залоза + селезінка 

166,00 

1.83 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи за : печінка + жовчний міхур + жовчні 

протоки 

76,00 

1.84 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи за окремими органами : печінка 

58,00 

1.85 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи за окремими органами: жовчний 

міхур+жовчні протоки 

58,00 

1.86 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи за окремими органами : підшлункова 

залоза 

78,00 

1.87 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи за окремими органами : селезінка + 

78,00 



судини портальної системи 

1.88 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для 

чоловіків комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур 

з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза 

166,00 

1.89 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для 

чоловіків по окремих органах: нирки + надниркові залози 

78,00 

1.90 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для 

чоловіків по окремих органах: сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі 

58,00 

1.91 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для 

чоловіків по окремих органах: передміхурова залоза 

58,00 

1.92 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для 

чоловіків по окремих органах: яєчки 

58,00 

1.93 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок 

комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі+ матка + яєчки 

184,00 

1.94 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок 

комплексно: матка + яєчники 

112,00 

1.95 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м`яких тканин, 

кісток та суглобів: щитовидна залоза 

94,00 

1.96 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м`яких тканин, 

кісток та суглобів: молочні залози (з двох сторін) 

130,00 

1.97 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м`яких тканин, 

кісток та суглобів: лімфатичні вузли 

78,00 

1.98 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м`яких тканин, 

кісток та суглобів: кістки та суглоби 

94,00 

1.99 Ультразвукові дослідження органів грудної клітини: плевральна 

порожнина 

94,00 

1.100 Ехоофтальмографія 145,00 

1.101 Електрокардіографія ЕКГ (1-кан) 66,00 

1.102 Електрокардіографія ЕКГ (3-кан) 61,00 

1.103 Електрокардіографія ЕКГ (3-кан) мед.проби 74,00 

1.104 Велоергометрія  ВЕМ 269,00 

1.105 ЕКГ (1-кан) на автоматичних приладах 63,00 

1.106 Холтерівській моніторинг ЕКГ 229,00 

1.107 Реовазографія   (РВГ) периферичних  судин 92,00 

1.108 Реоенцефалографія (РЕГ) 143,00 

1.109 Пневмотахометрія (ПТМ) 35,00 

1.110 Спірометрія 26,00 

1.111 Спірографія 108,00 

1.112 Спірографія з бронхолітиками 149,00 

1.113 Електроенцефалографія (ЕЕГ) 285,00 

1.114 Капіляроскопія 77,00 

1.115 Амбулаторний моніторинг артеріального тиску 116,00 

1.116 Езофагогастродуоденоскопія діагностична (без операцій та 374,00 



маніпуляцій) 

1.117 Трахеобронхоскопія діагностична (без операцій та маніпуляцій) 475,00 

1.118 Колоноскопія діагностична (без операцій та маніпуляцій) 662,00 

1.119 Езофагогастродуоденоскопія діагностична під наркозом (без 

операцій та маніпуляцій) 

729,00 

1.120 Трахеобронхоскопія діагностична під наркозом (без операцій та 

маніпуляцій) 

693,00 

1.121 Колоноскопія діагностична під наркозом (без операцій та 

маніпуляцій) 

1037,00 

1.122 Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях 95,00 

1.123 Рентгеноскопія органів грудної клітини 57,00 

1.124 Рентгенографія щелепно скроневого суглобу 83,00 

1.125 Рентгенографія ребер 63,00 

1.126 Рентгенографія суглобів у двох проекціях 65,00 

1.127 Рентгенографія кульшових суглобів 63,00 

1.128 Пассаж Барію по кишково-шлунковому тракту 294,00 

1.129 Рентгеноскопія черевної порожнини 87,00 

1.130 Рентгенографія та рентгеноскопія шлунку  122,00 

1.131 Первинне подвійне контрастування шлунку 178,00 

1.132 Іррігоскопія 213,00 

1.133 Рентгенографія кісток верхніх кінцівок 65,00 

1.134 Рентгенографія кісток кисті 45,00 

1.135 Рентгенографія ключиці 52,00 

1.136 Рентгенографія грудинно-ключичних з`єднань 57,00 

1.137 Рентгенографія черепа у двох проекціях 114,00 

1.138 Рентгенографія колоносових пазух 54,00 

1.139 Рентгенографія щелепи в трьох проекціях 87,00 

1.140 Рентгенографія кісток носа 54,00 

1.141 Рентгенографія зубів 63,00 

1.142 Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях 59,00 

1.143 Рентгенографія грудного відділу хребта  у двох проекціях 82,00 

1.144 Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях  89,00 

1.145 Рентгенографія хребта функційні проби шийний відділ 92,00 

1.146 Рентгенографія хребта функційні проби поперековий  відділ 104,00 

1.147 Рентгенографія кісток  малого тазу 63,00 

1.148 Рентгенографія куприка у двох проекціях 65,00 

1.149 Рентгенографія кісток стопи у двох проекціях 65,00 

1.150 Рентгенографія п’яткової кістки у двох проекціях 59,00 

1.151 Рентгенографія кісток нижніх кінцівок у двох проекціях 76,00 

1.152 Рентгенографія орбіт 59,00 

1.153 Рентгенографія крижово-вздухвинних  з’єднань  65,00 



1.154 Флюорографія грудної клітини 54,00 

1.155 Магнітно-резонансне дослідження одного відділу хребта 921,00 

1.156 Магнітно-резонансне дослідження двох відділів хребта 1269,00 

1.157 Магнітно-резонансне дослідження трьох відділів хребта 1445,00 

1.158 Магнітно-резонансне дослідження шийного відділу та м`яких 

тканин шиї 

1617,00 

1.159 Магнітно-резонансне дослідження ілеосакральних зчленувань 1110,00 

1.160 Магнітно-резонансне дослідження запясного суглобу та кисті 1110,00 

1.161 Магнітно-резонансне дослідження ліктьового суглобу 1110,00 

1.162 Магнітно-резонансне дослідження плечового суглобу 1110,00 

1.163 Магнітно-резонансне дослідження променево-запясного суглобу 1110,00 

1.164 Магнітно-резонансне дослідження колінного суглобу 1110,00 

1.165 Магнітно-резонансне дослідження кульшового суглобу 1110,00 

1.166 Магнітно-резонансне дослідження гомілково-ступневого суглобу 1110,00 

1.167 Магнітно-резонансне дослідження головного мозку 921,00 

1.168 Магнітно-резонансне дослідження гіпофізу надтонкі зрізи 1100,00 

1.169 Магнітно-резонансне дослідження головного мозку та гіпофізу 1279,00 

1.170 Магнітно-резонансне дослідження головного мозку плюс орбіти із 

зоровими нервами 

1598,00 

1.171 Магнітно-резонансне дослідження головного мозку плюс артерії 

та вени 

1598,00 

1.172 Магнітно-резонансна безконтрасна ангіографія судин ( артерії та 

вени головного мозку) 

1767,00 

1.173 Магнітно-резонансне дослідження орбіт та навколо носових пазух 1451,00 

1.174 Магнітно-резонансне дослідження орбіт зі з зоровими нервами 1139,00 

1.175 Магнітно-резонансне дослідження коло носових пазух і 

порожнини носа 

1139,00 

1.176 Магнітно-резонансне дослідження середнього та внутрішнього 

вуха 

1139,00 

1.177 Магнітно-резонансне дослідження черевної порожнини 1617,00 

1.178 Магнітно-резонансне дослідження органів малого тазу 1617,00 

1.179 Магнітно-резонансне дослідження черевної порожнини плюс 

малого тазу з дифузією (функціональні дослідження лімфовузлів) 

1995,00 

1.180 Магнітно-резонансна холецистохолангіографія  3 D 1995,00 

1.181 Магнітно-резонансне дослідження  м`яких тканин шиї  1995,00 

1.182 Магнітно-резонансне дослідження  м`яких тканин кінцівок 1995,00 

1.183 Магнітно-резонансне дослідження головного мозку з контрастним 

підсиленням  

2307,00 

1.184 Магнітно-резонансне дослідження черевної порожнини з 

контрастним підсиленням  

2307,00 

1.185 Магнітно-резонансне дослідження малого тазу з контрастним 

підсиленням 

2307,00 

1.186 Магнітно-резонансне дослідження м`яких тканин шиї з 

контрастним підсиленням 

2307,00 



1.187 Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої 

кваліфікаційної категорії ( заслужений лікар України)  

71,00 

1.188 Консультативний прийом лікарем-терапевт вищої кваліфікаційної 

категорії  

64,00 

1.189 Консультативний прийом лікарем-терапевтом першої 

кваліфікаційної категорії 

62,00 

1.190 Консультативний прийом лікарем-пульмонологом вищої 

кваліфікаційної категорії  

64,00 

1.191 Консультативний прийом лікарем-пульмонологом першої 

кваліфікаційної категорії 

62,00 

1.192 Консультативний прийом лікарем-ревматологом вищої 

кваліфікаційної категорії 

64,00 

1.193 Консультативний прийом лікарем-ревматологом першої 

кваліфікаційної категорії 

63,00 

1.194 Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої 

кваліфікаційної категорії 

64,00 

1.195 Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої 

кваліфікаційної категорії 

62,00 

1.196 Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої 

кваліфікаційної категорії 

114,00 

1.197 Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом першої 

кваліфікаційної категорії 

110,00 

1.198 Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом вищої 

кваліфікаційної категорії  

64,00 

1.199 Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом першої 

кваліфікаційної категорії  

63,00 

1.200 Консультативний прийом лікарем-сурдологом вищої 

кваліфікаційної категорії 

123,00 

1.201 Консультативний прийом лікарем-алергологом вищої 

кваліфікаційної категорії 

84,00 

1.202 Консультативний прийом лікарем-алергологом першої 

кваліфікаційної категорії 

81,00 

1.203 Консультативний прийом лікарем-отоларинголом вищої 

кваліфікаційної категорії ( кандидат медичних наук) 

78,00 

1.204 Консультативний прийом лікарем-отоларинголом вищої 

кваліфікаційної категорії  

72,00 

1.205 Консультативний прийом лікарем-отоларинголом першої 

кваліфікаційної категорії 

69,00 

1.206 Консультативний прийом стоматологом -хірургом вищої 

кваліфікаційної категорії 

71,00 

1.207 Консультативний прийом стоматологом -хірургом першої 

кваліфікаційної категорії 

68,00 

1.208 Консультативний прийом лікарем-урологом  вищої 

кваліфікаційної категорії  

90,00 

1.209 Консультативний прийом лікарем-урологом  першої 

кваліфікаційної категорії 

86,00 

1.210 Консультативний прийом судинним хірургом вищої 67,00 



кваліфікаційної категорії 

1.211 Консультативний прийом  судинним  хірургом першої 

кваліфікаційної категорії 

64,00 

1.212 Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної 

категорії 

67,00 

1.213 Консультативний прийом лікарем-хірургом першої 

кваліфікаційної категорії 

64,00 

1.214 Консультативний прийом лікарем-хірургом-проктологом вищої 

кваліфікаційної категорії  

107,00 

1.215 Консультативний прийом лікарем-хірургом-проктологом першої 

кваліфікаційної категорії 

103,00 

1.216 Консультативний прийом лікарем-хірургом-торакальним вищої 

кваліфікаційної категорії  

67,00 

1.217 Консультативний прийом лікарем-хірургом-торакальним  першої 

кваліфікаційної категорії 

64,00 

1.218 Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої 

кваліфікаційної категорії ( кандидат медичних наук) 

70,00 

1.219 Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої 

кваліфікаційної категорії  

64,00 

1.220 Консультативний прийом лікарем-невропатологом першої 

кваліфікаційної категорії 

62,00 

1.221 Консультативний прийом лікарем-нейрохірургом вищої 

кваліфікаційної категорії (кандидат медичних наук)   

72,00 

1.222 Консультативний прийом лікарем-нейрохірургом вищої 

кваліфікаційної категорії  

67,00 

1.223 Консультативний прийом лікарем-нейрохірургом першої 

кваліфікаційної категорії 

64,00 

1.224 Консультативний прийом лікарем-профпатологом  74,00 

1.225 Консультативний прийом лікарем-нефрологом вищої 

кваліфікаційної категорії  

64,00 

1.226 Консультативний прийом лікарем-нефрологом першої 

кваліфікаційної категорії 

62,00 

1.227 Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої 

кваліфікаційної категорії 

91,00 

1.228 Консультативний прийом лікарем-офтальмологом першої 

кваліфікаційної категорії 

87,00 

1.229 Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом 

вищої кваліфікаційної категорії  

67,00 

1.230 Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом 

першої кваліфікаційної категорії 

64,00 

1.231 Консультативний прийом лікарем - дерматовенерологом вищої 

кваліфікаційної категорії 

66,00 

1.232 Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої 

кваліфікаційної категорії 

64,00 

1.233 Консультативний прийом лікарем-ендокринологом першої 

кваліфікаційної категорії 

62,00 

1.234 Консультативний прийом лікарем-імунологом вищої 162,00 



кваліфікаційної категорії (первинний) 

 

1.235 Консультативний прийом лікарем-імунологом вищої 

кваліфікаційної категорії (повторний) 

84,00 

1.236 Консультативний прийом лікарем-імунологом першої 

кваліфікаційної категорії (первинний) 

155,00 

1.237 Консультативний прийом лікарем-імунологом першої 

кваліфікаційної категорії (повторний) 

81,00 

1.238 Консультативний прийом логопеда вищої кваліфікаційної 

категорії (первинний) 

179,00 

1.239 Консультативний прийом логопеда вищої кваліфікаційної 

категорії (повторний) 

136,00 

1.240 Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом першої 

кваліфікаційної категорії 

62,00 

 

1.241 Консультативний прийом лікарем із спортивної медицини вищої 

кваліфікаційної категорії 

59,00 

1.242 Консультативний прийом лікарем із спортивної медицини першої 

кваліфікаційної категорії 

57,00 

1.243 RW - реакція Вассермана 65,00 

1.244 Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим  антигеном з 

сироватки (якісна методика) 

26,00 

1.245 Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим  антигеном (кількісна 

методика) 

44,00 

1.246 Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим  антигеном                        

(із плазми) 

29,00 

1.247 Реакція зв'язування комплементу  (якісна методика) 38,00 

1.248 Реакція зв'язування комплементу (кількісна  методика) 53,00 

1.249 Ріакція зв'язування комплементу  з спинномозковою рідиною 84,00 

1.250 Реакція пасивної гемаглютинації (РПГА) якісна методика 66,00 

1.251 Реакція пасивної гемаглютинації (РПГА) кількісна методика 365,00 

1.252 Мікроскопічне  дослідження на бліду трепонему  в темному полі 

зору 

52,00 

1.253 Реакція імунофлюоресценції (РІФ АБС) 111,00 

1.254 Мікроскопічне дослідження на виявлення LE-клітин 100,00 

1.255 Мікроскопічне дослідження на демодекс 48,00 

1.256 Мікроскопічне  дослідження на патогенні гриби 48,00 

1.257 Мікроскопічне  дослідження на коросту 48,00 

1.258 Мікроскопічне  дослідження на акантолітичні клітини 52,00 

1.259 Мікроскопічне  дослідження секрету передміхурової залози 43,00 

1.260 Діагностика сечостатевого хламідіозу (чоловіки) 118,00 

1.261 Діагностика сечостатевого хламідіозу (жінки) 262,00 

1.262 Мікроскопічне дослідження на генітальний герпес 52,00 

1.263 Бактеріологічне дослідження на чутливість гонококу до 

антибіотиків 

156,00 

1.264 Бактеріологічне дослідження на уреоплазми, мікоплазми і 512,00 



визначення їх чутливості до антибіотиків, а також на гарднерели, 

дріжджеподібні гриби р.Candida і трихомонади 

1.265 Мікробіологічне дослідження на мікрофлору (стафілокок, 

стрептокок, ентерокок) і чутливість їх до антибіотиків та 

дріжджеподібні гриби р.Candida і плісневі гриби 

185,00 

1.266 Мікробіологічне дослідження на умовно патогенну мікрофлору 

(родина ентеробактерії, рід псевдомонади, рід гемофіли, рід 

дифтероїди, стафілокок, стрептокок, ентерокок, дріжджеподібні 

гриби р.Candida і плісневі гриби) і чутливість їх до антибіотиків 

298,00 

1.267 Бактеріоскопічне дослідження  мазків на гонококи, трихомонади, 

бактеріальний вагіноз, дріжджеподібні гриби, мікрофлору, 

лейкоцити (жінки) 

84,00 

1.268 Бактеріоскопічне дослідження  мазків на гонококи, трихомонади, 

бактеріальний вагіноз, дріжджеподібні гриби, мікрофлору, 

лейкоцити (чоловіки) 

37,00 

1.269 Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби 157,00 

1.270 Бактеріологічне дослідження по визначенню чутливості 

патогенних грибів до протигрибкових препаратів 

181,00 

1.271 Бактеріологічне дослідження на гонококи (чоловіки) 77,00 

1.272 Бактеріологічне дослідження на гонококи (жінки) 114,00 

1.273 Бактеріологічне дослідження на уреоплазми 206,00 

1.274 Бактеріологічне дослідження на мікоплазми 207,00 

1.275 Магніторезонансна терапія  52,00 

1.276 Ампліпульс-терапія  47,00 

1.277 Діадинамотерапія  40,00 

1.278 Надвенне лазерне опромінення крові  54,00 

1.279 Магнітотерапія  46,00 

1.280 Ультразвукова терапія  40,00 

1.281 Ультрафонорез  48,00 

1.282 Магніто-лазерна терапія  47,00 

1.283 Гальванізація  44,00 

1.284 Електрофорез  52,00 

1.285 Лімфопрес 78,00 

1.286 Дарсонвалізація 48,00 

1.287 УВЧ-терапія 48,00 

1.288 Інгаляція 38,00 

1.289 Консультація лікаря-фізіотерапевта вищої категорії 51,00 

1.290 Консультація лікаря терапевтичного профілю  за договорами  із 

суб’єктами господарювання за  одну годину при виїзді в інший 

заклад 

198,00 

 

1.291 Консультація лікаря хірургічного  профілю  за договорами  із  

суб’єктами господарювання за  одну годину при виїзді в інший 

заклад 

229,00 

2. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики 

захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення 



2.1 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) 34,00 

2.2 Масаж обличчя (лобової, навколовушкової, навколоочної ділянок, 

середньої та нижньої щелепи) 

34,00 

2.3 Масаж шиї 34,00 

2.4 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV 

грудного хребця,  передньої поверхні грудної клітки до ІІ  ребра) 

41,00 

2.5 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 48,00 

2.6 Масаж верхньої  кінцівки 41,00 

2.7 Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки 

плечового суглоба та  надпліччя  тієї ж сторони) 

34,00 

2.8 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки 

ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) 

34,00 

2.9 Масаж променево-зап`ястного суглоба (проксимального відділу 

кисті, ділянки променево-зап`ястного суглоба та передпліччя) 

34,00 

2.10 Масаж кисті та передпліччя 34,00 

2.11 Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні 

грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та 

ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця) 

56,00 

2.12 Масаж спини ( від VII шийного до І поперекового хребця і від 

лівої та правої середньої аксилярної лінії; у дітей-включно 

попереково-крижову ділянку) 

41,00 

2.13 Масаж м`язів передньої черевної порожнини 34,00 

2.14 Масаж попереково-крижової ділянки ( від 1 поперекового хребця 

до нижніх сідничних схилів) 

34,00 

2.15 Сегментний масаж попереково-крижової ділянки 41,00 

2.16 Масаж спини та попереку ( від VII шийного хребця до крижової 

ділянки від лівої до правої  середньої аксилярної лінії) 

48,00 

2.17 Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої  поверхні 

шиї та ділянки спини до І поперекового хребця від лівої до  правої 

задньої аксилярної лінії) 

48,00 

2.18 Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта 63,00 

2.19 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та 

попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої 

аксилярної лінії) 

31,00 

2.20 Масаж нижньої кінцівки 31,00 

2.21 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, 

стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) 

31,00 

2.22 Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки 

тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) 

34,00 

2.23 Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки 

колінного суглоба та нижньої третини стегна) 

34,00 

2.24 Масаж гомілково-ступневого суглоба (проксимального відділу 

ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) 

34,00 

2.25 Масаж ступні та гомілки 34,00 



3. Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах 

охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі 

медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні 

(фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; 

прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні 

фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; 

бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі 

 

3.1 Стажування лікаря-інтерна на умовах контракту під 

керівництвом лікаря кандидата медичних наук протягом 

місяця 

975,00 

3.2 Стажування лікаря-інтерна на умовах контракту під 

керівництвом лікаря, який немає наукового ступеня протягом 

місяця 

821,00 

4. Медичні огляди : 

 

4.1 Попередній (періодичний) профілактичний медичний огляд 

для отримання посвідчення водія транспортних засобів 

514,00 

4.2 Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання 

та носіння зброї громадянами 

405,00 

5. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 

5.1 Консультативний  прийом  лікарем-офтальмологом 84,00 

5.2 Дослідження гостроти зору 34,00 

5.3 Корекція гостроти зору 50,00 

5.4 Підбір окулярів 53,00 

5.5 Авторефрактометрія 33,00 

5.6 Визначення кольору і відчуття 7,00 

5.7 Офтальмоскопія:  

 
- у зворотному вигляді 49,00 

 
- у прямому вигляді 50,00 

5.8 Біомікроскопія:  

 
- - звичайна 55,00 

 
- - з лінзою Гольдмана 55,00 

5.9 Периметрія 40,00 

5.10 Тонометрія:  

 
- по Маклакову 41,00 

 
- з використанням пневмотонометра 48,00 

5.11 Тонографія 49,00 

5.12 Кампіметрія 14,00 

5.13 Екзоофтальмометрія 41,00 

5.14 Діаптометрія:  

 
- окулярів 36,00 

 
- лінз 36,00 

6. Консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх 

профілактики, подання фоніатричної допомоги 

6.1 Діагностична консультація логопеда 88,00 



6.2 Постановка мовного голосу 196,00 

6.3 Корекція голосу 151,00 

6.4 Реабілітація голосу у хворих після операційних втручань 107,00 

6.5 Дикція (артикуляційні вправи) 151,00 

6.6 Постановка фонаційного дихання 107,00 

7. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, 

масових культурних та громадських заходів тощо 

7.1 

Обслуговування спортивних змагань лікарем із спортивної 

медицини першої кваліфікаційної категорії і сестрою 

медичною першої кваліфікаційної  категорії 

177,00 

7.2 

Обслуговування спортивних змагань лікарем із спортивної 

медицини першої кваліфікаційної категорії і сестрою 

медичною першої кваліфікаційної  категорії 

170,00 

8. Медичні огляди працівників певних категорій: 

Попередні (під час прийняття   на роботу )   та  періодичні   (протягом трудової діяльності) медичні 

огляди працівників,   зайнятих на  важких роботах, роботах  із шкідливими чи небезпечними умовами праці 
або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічні   обов’язкові  медичні огляди осіб віком до 21 року: 

8.1 Професії працівників, пов’язані зі шкідливими та небезпечними факторами 

виробничого середовища і трудового процесу: 

8.1.1 Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота 

азотна, азоту оксиди, азоту діоксид (у 

перерахунку на NO2) та ін.)  

 

попередній 

огляд 

Чоловіки 393,00 

Жінки 503,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 362,00 
Жінки 472,00 

8.1.2 Альдегіди аліфатичні (насичені, 

ненасичені) і ароматичні ( формальдегід, 

ацетальдегід, акролеїн, бензальдегід, 

фталевий альдегід та ін.)  

попередній 
огляд 

Чоловіки 497,00 

Жінки 608,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 466,00 

Жінки 576,00 

8.1.3 Берилій та його сполуки А,К 

 ( при роботі з розчинними сполуками) 
попередній 

огляд 

Чоловіки 439,00 

Жінки 549,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 439,00 

Жінки 549,00 

   Берилій та його сполуки А,К попередній 
огляд 

Чоловіки 399,00 
Жінки 510,00 

періодичний 

огляд 

Чоловіки 399,00 
Жінки 

 511,00 

8.1.4 Хлор, бром А, йод А, сполуки з воднем, 

оксиди 

 

попередній 
огляд 

Чоловіки 439,00 

Жінки 549,00 

періодичний 

огляд 

Чоловіки 121,00 

Жінки 531,00 

8.1.5 Гідразин і його похідні (фенілгідразин та 

ін.) ( не враховано визначення рівня 

ксантуренової  кислоти) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 474,00 

Жінки 584,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 386,00 

Жінки 496,00 

8.1.6 Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон, 

метилетилкетон, ацетофенон та ін.). ( не 
попередній 

огляд 

Чоловіки 422,00 

Жінки 532,00 



враховано визначення  не враховано 

визначення гамма-глютамілтрансферази  

ГГТФ) 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 403,00 

Жінки 514,00 

8.1.7 Кислота ізофталева А , терафталева  А  

фталевий ангідрит та його похідні  
попередній 

огляд 

Чоловіки 422,00 

Жінки 532,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 403,00 

Жінки 514,00 

8.1.8 Марганець і його сполуки  попередній 
огляд 

Чоловіки 441,00 

Жінки 552,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 441,00 

Жінки 552,00 

8.1.9 Мідь та її сполуки. Срібло, золото та їх 

сполуки  
попередній 

огляд 

Чоловіки 649,00 

Жінки 760,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 421,00 

Жінки 531,00 

8.1.10 Метали лужні та їх сполуки ( натрій, калій, 

рубідій, цезій та їх гідроксиди)  
попередній 

огляд 

Чоловіки 291,00 

Жінки 402,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 273,00 

Жінки 383,00 

8.1.11 Озон попередній 
огляд 

Чоловіки 272,00 

Жінки 382,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 254,00 

Жінки 364,00 

8.1.12 Органічні  оксиди, пероксиди  та 

гідропероксиди (етилену, пропілену 

тощо). Пероксиди неорганічні 

(пергідроль).  

попередній 
огляд 

Чоловіки 431,00 

Жінки 542,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 273,00 
Жінки 383,00 

8.1.13 Олово і його неорганічні сполуки. попередній 
огляд 

Чоловіки 374,00 

Жінки 485,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 374,00 

Жінки 485,00 

8.1.14 

 

 

 

 

 

 

Свинець, його неорганічні та органічні 

сполуки.( не враховано   підрахунок 

кількості еритроцитів, ретикулоцитів, 

еритроцитів з базофільною зернистістю, 

дельта-АЛК і КП у сечі) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 446,00 
Жінки 557,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 357,00 
Жінки 468,00 

8.1.15 Сірковуглець. (не враховано  визначення  

гамма-глютамілтрансферази  ГГТФ) 
попередній 

огляд 

Чоловіки 330,00 
Жінки 440,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 311,00 
Жінки 422,00 

8.1.16 Спирти  аліфатичні одноатомні та 

багатоатомні, ароматичні та їх похідні 

(етиловий, пропіловий, бутиловий, 

аліловий, бензиловий, етиленгліколь, 

попередній 
огляд 

Чоловіки 477,00 

Жінки 587,00 

періодичний Чоловіки 319,00 



пропіленгліколь, етилцеллозольв та ін.) 

(не враховано   визначення   гамма- 

глютамілтрансферази ГГТФ) 

огляд 

Жінки 429,00 

8.1.17 Спирт метиловий (не враховано  

визначення   гамма- 

глютамілтрансферази ГГТФ) 

попередній 

огляд 

Чоловіки 329,00 

Жінки 439,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 310,00 

Жінки 422,00 

8.1.18 Вуглеводні ароматичні : бензол та його 

похідні (толуол, ксилол, стирол, 

етилбензол, діетилбензол тощо) (не 

враховано  визначення гамма- 

глютамілтрансферази  ГГТФ) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 496,00 

Жінки 607,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 478,00 

Жінки 588,00 

8.1.19 Камфора, скипидар. попередній 
огляд 

Чоловіки 492,00 
Жінки 602,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 473,00 

Жінки 584,00 

8.1.20 Фенол і його похідні (хлорфенол, крезол 

тощо) 

 

попередній 
огляд 

Чоловіки 472,00 

Жінки 592,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 313,00 

Жінки 423,00 

8.1.21 Сполуки хрому (ІІІ)А, сполуки хрому 

(ІV)АК  
попередній 

огляд 

Чоловіки 439,00 

Жінки 549,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 421,00 

Жінки 531,00 

8.1.22 Цинк і його сполуки  попередній 
огляд 

Чоловіки 380,00 

Жінки 490,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 362,00 

Жінки 472,00 

8.1.23 Ефіри складні фталевої кислоти: 

дибутилфталат, диметилстерсифталат 

тощо.  

попередній 
огляд 

Чоловіки 461,00 

Жінки 572,00 

періодичний 

огляд 

Чоловіки 443,00 

Жінки 553,00 

8.1.24 Синтетичні мийні  засоби (сульфанол, 

алкіламіди, сульфат натрію і ін.) А  
попередній 

огляд 

Чоловіки 399,00 

Жінки 510,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 381,00 

Жінки 491,00 

8.1.25 Поліолефіни (поліетилени, 

поліпропілени), гаряча обробка  
попередній 

огляд 

Чоловіки 314,00 

Жінки 424,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 296,00 

Жінки 406,00 

8.1.26 Епоксидні полімери А (епоксидні смоли, 

компаунди, клеїтощо) епіхлоргідрин 

виробництво.  

попередній 
огляд 

Чоловіки 581,00 

Жінки 691,00 

періодичний 

огляд 

Чоловіки 381,00 

Жінки 491,00 

8.1.27 Синтетичні каучуки, латекси, гума 

(виробництво та застосування)  
попередній 

огляд 

Чоловіки 511,00 
Жінки 621,00 

періодичний Чоловіки 493,00 



огляд 
Жінки 603,00 

8.1.28 Пил рослинного і тваринного походження 

(бавовни, льону, коноплі, кенафу, джуту, 

зерна, тютюну,торфу, деревин, хмелю, 

борошна, паперу, вовни, пуху, 

натурального шовку тощо, у т.ч. з 

бактеріальним забрудненням) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 439,00 

Жінки 549,00 

періодичний 

огляд 

Чоловіки 421,00 

Жінки 531,00 

8.1.29 Гриби-продуценти, білково-вітамінні 

концентрати (БВК), кормові дріжджі, 

комбікорми А, виробництво та професійне 

використання 

попередній 
огляд 

Чоловіки 399,00 

Жінки 510,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 399,00 
Жінки 510,00 

8.1.30 Іонізуюче випромінювання. Радіоактивні 

речовини і джерела іонізуючих 

випромінювань (персонал категорії  А). 

(при роботі з радіоактивними речовинами 

не враховано огляд лікаря-гематолога) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 601,00 
Жінки 711,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 601,00 

Жінки 711,00 

 

Іонізуюче випромінювання. Радіоактивні 

речовини і джерела іонізуючих 

випромінювань (персонал категорії А) (не 

враховано огляд лікаря-гематолога) 

попередній     
огляд 

Чоловіки 505,00 
Жінки 615,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 505,00 
Жінки 615,00 

8.1.31  Лазерні випромінювання від лазерів III і 

IV класу небезпеки. (не враховано 

цитологічне дослідження на атипічні 

клітини,) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 325,00 
Жінки 436,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 307,00 
Жінки 417,00 

8.1.32 Електромагнітні поля частотою 1 КГц - 

300 ГГц (НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ, УВЧ, НВЧ, 

НЗВЧ). Постійні магнітні поля. 

Електромагнітні поля: промислової 

частоти 50 Гц та  нижче 50 Гц.  

 
попередній 

огляд 

Чоловіки 306,00 
Жінки 416,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 288,00 

Жінки 398,00 

8.1.33 Користувачі персональних електронно-

обчислювальних машин (ПЕОМ) з відео 

терміналом (ВДТ).  

попередній 
огляд 

Чоловіки 376,00 

Жінки 487,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 358,00 

Жінки 268,00 

8.1.34 Локальна вібрація. (не враховано  

альгезіметрію, палестезіометрію) 
попередній 

огляд 

Чоловіки 463,00 

Жінки 573,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 396,00 

Жінки 507,00 

8.1.35 Загальна вібрація. (не враховано  

палестезіометрію) 
попередній 

огляд 

Чоловіки 602,00 

Жінки 712,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 492,00 

Жінки 603,00 

8.1.36 Виробничий шум: від 81 до 99дБа, від 

100дБа і вище. (не враховано  

палестезіометрію) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 438,00 

Жінки 549,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 420,00 

Жінки 530,00 

8.1.37 Ультразвук ( контактна передача ). попередній Чоловіки 330,00 



 

 

 

 

 (не враховано палестезіометрію) огляд 
Жінки 440,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 312,00 

Жінки 422,00 

8.1.38 Підвищений атмосферний тиск (робота в 

кесонах, водолазні роботи, робота в 

барокамерах).  

попередній 
огляд 

Чоловіки 424,00 

Жінки 535,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 424,00 

Жінки 535,00 

8.1.39 Знижена температура повітря в 

приміщенні та робота на відкритих 

площадках. (не враховано термометрію). 

 

 

попередній 
огляд 

Чоловіки 357,00 

Жінки 468,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 339,00 

Жінки 
449,00 

8.1.40 Підвищена температура повітря в 

приміщенні та на відкритих площадках. 

(не враховано  визначення 

терморезистентності еритроцитів).) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 286,00 

Жінки 396,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 267,00 

Жінки 378,00 

8.1.41 

 

 

 

Підняття та ручне переміщення вантажу 

(маса вантажу в кг). Підняття і 

переміщення вантажу (постійно більш 2-х 

раз на годину) чоловіки - більше 15 кг; 

жінки - більше 7 кг. Підняття і 

переміщення вантажу при чергуванні з 

іншою роботою (до 2 раз на годину) чол. - 

більше 30кг, жінки-більше 10кг. 

Роботи,що пов`язані з вимушеними 

нахилами корпуса (за візуальною оцінкою 

більше 30 градусів від вертикалі) більше 

100 разів за зміну 

 

попередній 
огляд 

Чоловіки 356,00 

Жінки 466,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 272,00 

Жінки 382,00 

8.1.42 Прецизійні роботи з об’єктом розрізнення 

до 0,3 мм. Зорово-напружені роботи з 

об’єктом розрізнення від 0,3 до 1 мм. (не 

враховано  скіаскопію, рефрактометрію, 

визначення об`єму акомодації, 

тонометрії, визначення кольоровідчуття) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 334,00 

Жінки 444,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 315,00 

Жінки 426,00 

8.1.43 Зорово-напружені роботи, що пов’язані з 

безперервним стеженням за екраном 

відеотерміналів (дисплеїв): менше 4 годин 

(за 8-годинну зміну) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 306,00 

Жінки 416,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 288,00 
Жінки 398,00 

8.2. 

 

Професії працівників, зайнятих на важких роботах: 

 

8.2.1. Робота на висоті, верхолазні роботи і 

роботи, пов'язані з підійманням на висоту, 

а також з обслуговування підіймальних 

попередній 

огляд 

Чоловіки 424,00 

Жінки 535,00 



механізмів. (не враховано визначення 

гамма-глютамілтрансферази  ГГТФ, 

сенсомоторні реакції, увага, пам'ять 

зорова та слухова, емоційна стійкість та 

відчуття тривоги, стійкість до впливу 

стресів, недбалість, орієнтація у 

просторі, здібність до адаптації) 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 406,00 

Жінки 516,00 

8.2.2. Робота ліфтера ( до прийняття на роботу 

ліфтером звичайних ліфтів протипоказань 

немає)  

попередній 
огляд 

Чоловіки 358,00 

Жінки 467,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 340,00 

Жінки 450,00 

8.2.3. Електротехнічний персонал, що виконує 

роботи з оперативного обслуговування і 

ремонту діючих електроустановок 

напругою 127 В і вище змінного струму і 

110 В постійного струму,  а також монтажі 

та налагоджувальні роботи, дослідження 

та вимірювання у цих електроустановках  

попередній 
огляд 

Чоловіки 446,00 

Жінки 556,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 427,00 

Жінки 538,90 

8.2.4. Роботи у нафтовій та газовій 

промисловості та при морському бурінні . 

Усі види підземних робіт (не враховано 

визначення гамма-глютамілтрансферази 

ГГТФ ) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 639,00 

Жінки 749,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 621,00 

Жінки 731,00 

8.2.5. Робота на гідрометеорологічних станціях, 

спорудженнях зв'язку. (не враховано 

визначення гамма-глютамілтрансферази 

ГГТФ ) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 498,00 

Жінки 609,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 480,00 

Жінки 590,00 

8.2.6. Машиністи (кочегари), оператори 

котельних, працівники служби газ нагляду  
попередній 

огляд 

Чоловіки 378,00 

Жінки 488,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 378,00 

Жінки 488,00 

8.2.7. Роботи у військовій охороні, службах 

спецзв`язку, апараті інкасації, банківських 

структурах, інших закладах та службах, 

яким дозволено носити вогнепальну зброю 

та її застосування (не враховано 

визначення гамма-глютамілтрансферази 

ГГТФ ) 

попередній 
огляд 

Чоловіки 521,00 

Жінки 632,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 503,00 

Жінки 613,00 

8.2.8. Роботи на механічному обладнанні 

(токарних, фрезерних та ін. станках, 

штампувальних пресах тощо).  

попередній 
огляд 

Чоловіки 447,00 

Жінки 557,00 

періодичний 
огляд 

Чоловіки 429,00 
Жінки 539,00 

Примітка:  
1. Податок на додану вартість нараховується відповідно до вимог Податкового кодексу України. 

2. Вартість бланків медичних довідок у тарифах не врахована і оплачується пацієнтами 

додатково. 



3. У тарифах не враховані огляди   лікаря-гематолога,     вартість лабораторних, діагностичних та   

інших досліджень:   визначення гамма-глютаміл- трансферази (ГГТФ), визначення 

терморезистентності еритроцитів, визначення рівня ксантуренової кислоти, альгезіметрія,  

палестезіометрія,  термометрія, динамометрія, скіаскопія,  рефрактометрія, визначення об’єму 

акомодації,  тонометрія,  визначення кольоровідчуття. При проходженні певних медичних оглядів, де  

існує  необхідність у  висновку фахівців медичного профілю не врахованих у тарифах, в зв’язку з 

відсутністю в штаті лікарні, пацієнт приймається після проходження медичного огляду у цих фахівців    

в  інших лікувальних закладах охорони здоров’я. 

 

Виконавець:                                                             

 

Генеральний директор                                  ___________________А.М.Жиденко 
  



Додаток  № 2 
до Договору № 334 від 28.12.2020 

   
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ ДО  ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ З МЕДИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Договір про надання платних послуг (далі – Договір), визначений у цій Заяві-приєднанні, укладається лише 

шляхом приєднання Замовника, до запропонованого Договору в цілому, причому Замовник не може 

запропонувати свої умови до цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи 
окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення. Заява заповнюється у двох 

оригінальних примірниках  українською мовою. 

 Замовник, ______________________________________________________________, підписавши дану Заяву-
приєднання до Договору, діє шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. З моменту підпису 

Замовником даної Заяви-приєднання про укладання та прийняття її Виконавцем, Замовник та Виконавець 

набувають прав та обов’язків визначених Договором  та несуть відповідальність за їх невиконання 
(неналежне виконання). 

Підписавши дану заяву Замовник засвідчує:- ознайомлення з умовами Договору та нормативними 

документами, що регулюють порядок надання послуг;- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і 

понять та всіх його умов; вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов,  шляхом 
приєднання до нього в повному обсязі. 

Підписання цієї заяви-приєднання свідчить про згоду Замовника на обробку його персональних даних у 

розумінні положень ЗУ "Про захист персональних даних" 

 

Прізвище, ім'я та по батькові, підпис 
  

 

Адреса місця реєстрації  

Ідентифікаційний номер або паспортні дані   

Дата заповнення цієї заяви, підпис 
 

 
Додаток  № 2 

до Договору № 334 від 28.12.2020 

   
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯДО  ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ З МЕДИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Договір про надання платних послуг (далі – Договір), визначений у цій Заяві-приєднанні, укладається лише 

шляхом приєднання Замовника, до запропонованого Договору в цілому, причому Замовник не може 

запропонувати свої умови до цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи 
окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення. Заява заповнюється у двох 

оригінальних примірниках  українською мовою. 

 Замовник, ______________________________________________________________, підписавши дану Заяву-

приєднання до Договору, діє шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. З моменту підпису 
Замовником даної Заяви-приєднання про укладання та прийняття її Виконавцем, Замовник та Виконавець 

набувають прав та обов’язків визначених Договором  та несуть відповідальність за їх невиконання 

(неналежне виконання). 
Підписавши дану заяву Замовник засвідчує:- ознайомлення з умовами Договору та нормативними 

документами, що регулюють порядок надання послуг;- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і 

понять та всіх його умов; вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов,  шляхом 
приєднання до нього в повному обсязі. 

Підписання цієї заяви-приєднання свідчить про згоду Замовника на обробку його персональних даних у 

розумінні положень ЗУ "Про захист персональних даних" 

 

Прізвище, ім'я та по батькові, підпис 
  

 

Адреса місця реєстрації  

Ідентифікаційний номер або паспортні дані   

Дата заповнення цієї заяви, підпис 
 

 

 


	ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)  № 334
	про надання платних послуг з медичного обслуговування
	Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики згідно з Наказами МОЗ України від 12.07.2019 № 1614 та від 20.03.2020 № 684), далі за...
	Розділ 1. Визначення
	Договір про надання платних послуг з медичного обслуговування — договір приєднання, який встановлює однакові для кожного Замовника підстави отримання таких послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування останнім (далі — Договір).
	Публічна оферта — пропозиція Виконавця, що адресована Замовнику приєднатися до цього Договору на умовах і в порядку, що ним передбачені.
	Акцепт — підтвердження Замовником повної та безумовної згоди укласти Договір з Виконавцем на умовах, що передбачені публічною офертою, шляхом підписання відповідної заяви про приєднання до цього Договору.
	Додаток 1 до Договору — затверджений перелік платних послуг з медичного обслуговування населення, які входять до встановленого законодавством переліку платних послуг та які Виконавець має можливість надати Замовнику з огляду на наявну матеріально-техн...
	Перелік платних послуг — медичні послуги, що надаються Замовнику за тарифами, що встановлені в Додатку 1 та затверджені рішенням Чернігівської обласної ради від 01 липня 2020 року № 16-24/VII «Про затвердження тимчасових тарифів на платні послуги з ме...
	Медичне обслуговування — діяльність Медзакладу  у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням.
	Якість медичної допомоги (медичної послуги) — надання медичної допомоги (медичної послуги) та проведення інших заходів щодо організації надання Медзакладом медичної допомоги (медичної послуги) відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я.
	Стандарти медичної допомоги (медичної послуги) — сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги відповідного виду або показники якості медичної послуги, які розробляють з урахуванням сучасного рів...
	Інформована добровільна згода — згода Пацієнта або, у випадках передбачених законодавством, його законного представника на проведення діагностики, профілактики, лікування та на проведення операції та знеболення, яку оформлюють у письмовому вигляді шля...
	Персональні дані Пацієнта — відомості чи сукупність відомостей про особу Пацієнта, до яких належать прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, що стосується Пацієнта і яку Медзаклад...
	Розділ 2. Загальні положення
	2.1. Кожна сторона Договору гарантує, що володіє необхідним обсягом дієздатності, а також усіма правами та обов’язками, що є необхідними та достатніми для укладання та виконання цього Договору.
	2.2. Усі умови Договору, що передбачені Публічною офертою, є обов’язковими для Сторін.
	2.3. Перелік платних послуг, які може надавати КНП «Чернігівська обласна  лікарня» ЧОР затверджені в Додатку 1 до цього Договору.
	2.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на медичні послуги у зв’язку зі зміною тарифів на комунальні послуги, зміною рівня заробітної плати, вартості виробів медичного призначення тощо. Нові тарифи на медичні послуги діють...
	2.5. Договір оформлюється за згодою Замовника шляхом підписання відповідної Заяви про приєднання (акцептування), що є підтвердженням згоди на обробку персональних даних та проведеної оплати, на підставі акту приймання – передачі наданих медичних послуг.
	Розділ 3. Акцептування Договору
	3.1. Підтвердженням повного і беззаперечного прийняття Публічної оферти є ознайомлення з договором, оплата за актом приймання-передачі наданих медичних послуг та підписання Замовником відповідної Заяви про приєднання.
	3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту надання Замовником заяви про приєднання та зарахування грошових коштів на рахунок або у касу Виконавця. У тих випадках, коли обов’язковою передумовою надання медичної послуги п...
	3.3. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним і беззастережним прийняттям умов Договору, встановлених тарифів на медичні послуги Виконавця та всіх додатків, що є невід’ємною частиною цього Договору.
	Розділ 4. Предмет Договору
	5.1. Виконавець має право:
	5.1.1. Обробляти персональні дані Замовника під час укладання і виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI на підставі згоди останнього.
	5.1.2. В односторонньому порядку змінити умови Договору та/абоТарифи на медичні послуги, перелік яких наведений у Додатку 1 до Договору, внести зміни в сам перелік платних мединих послуг.
	5.1.3. Відмовити Замовнику в наданні медичної послуги у випадках:
	а) виявлення в пацієнта під час обстеження патології, лікування якої не входить до зазначеного в ліцензії Медзакладу переліку дозволених видів лікування;
	б) недотримання пацієнтом встановлених медичних приписів або графіку лікування;
	в) виявлення в пацієнта за результатами обстеження медичних протипоказань до надання послуги;
	г) неприбуття пацієнта, без поважних причин, в установлені дату та час для отримання відповідної медичної послуги.
	5.1.4. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку систематичного порушення останнім медичних приписів (за винятком випадків, коли така відмова загрожуватиме здоров’ю або життю пацієнта) або Правил перебування пацієнтів у Медзакладі.
	5.1.5.Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог  законодавства України.
	5.2. Виконавець зобов’язаний:
	5.2.1. Надавати медичні послуги Замовнику в порядку, у строки та на умовах, передбачених цим Договором, відповідною Заявою про приєднання та згідно з встановленими Тарифами Виконавця.
	5.2.2. Для надання медичних послуг використовувати лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до застосування в Україні.
	5.2.3. Дотримувати вимог законодавства щодо порядку надання медичних послуг, табелів матеріально-технічного оснащення (у тому числі й примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та санітарних норм.
	5.2.4. Не розголошувати медичну інформацію про пацієнта (крім випадків, передбачених законодавством).
	5.2.5. Після проведення Замовником розрахунку згідно з умовами цього Договору — видати останньому розрахунковий документ, що підтверджує отримання Виконавцем грошових коштів.
	5.2.6. Дотримуватись норм Етичного кодексу лікаря України.
	Розділ 6. Права та обов’язки Замовника
	6.1. Замовник має право:
	6.1.1. Отримати повну та достовірну інформацію про стан свого здоров'я, щодо пропонованих Виконавцем медичних послуг, порядку їх надання та можливих побічних реакцій, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються йог...
	6.1.2. Отримати від Виконавця послуги в порядку, строки та на умовах, що передбачені цим Договором.
	6.1.3. На лікарську таємницю за винятком випадків, передбачених законодавством.
	6.2. Замовник зобов’язаний:
	6.2.1. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.
	6.2.2. Дотримуватись Правил перебування пацієнтів у Медзакладі.
	6.2.3. Надати достовірну інформацію про стан свого здоров’я, перенесені та успадковані хвороби, шкідливі звички, наявність алергічних реакцій, протипоказань щодо тих або інших методів лікування та лікарських засобів, непереносимості окремих медичних п...
	6.2.4. Неухильно дотримуватись та належно виконувати медичні приписи, не порушувати Правил перебування пацієнтів у Медзакладі.
	6.2.5. З’являтися в Медзаклад, за узгодженими з лікарем датою та часом, щоб здати аналізи, провести медичні процедури, огляд тощо.
	6.2.7. Після отримання медичних послуг підписати акт прийому-передачі наданих послуг.
	6.2.8. Сплатити Виконавцю кошти за надані медичні послуги в порядку, у строки та в розмірі, що визначені цим Договором.
	Розділ 7. Строк надання послуг і порядок розрахунків
	7.1. Виконавець надає медичні послуги Замовнику за тарифами, що встановлені в Додатку 1 та затверджені рішенням Чернігівської обласної ради від 01 липня 2020 року № 16-24/VII «Про затвердження тимчасових тарифів на платні послуги з медичного обслугову...
	7.2. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України (гривні) в готівковій або безготівковій формі з моменту приєднання до Договору.

