
 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Рішення виконавчого комітету 

       26 березня 2020 року № 87 
 

 

Тарифи 

 на платні медичні послуги, що надаються 

КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» 
 

 

 

№ 

 

 

 

Найменування послуг 

 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ, 

гривень за 

одиницю 

виміру 

1 Лабораторні аналізи   

 Дослідження на гельмінтози аналіз 48,20 

 Дослідження крові на сифіліс (РМП) аналіз 28,10 

 Загальний аналіз крові з лейкоцитарною 

формулою 

аналіз 47,40 

 Загальний аналіз сечі аналіз 21,10 

 Визначення сечової кислоти в крові аналіз 51,50 

 Визначення сечовини, креатинину в крові аналіз 76,70 

 Бактеріоскопічне дослідження (на флору) аналіз 45,30 

 Аналіз крові на цукор аналіз 17,90 

 Визначення групи крові та резус-фактора аналіз 43,70 

 Дослідження крові (гемоглобін, лейкоцити, 

ШОЕ) 

аналіз 35,70 

 Визначення гамма-глютамілтрансферази 

(ГГТФ) 

аналіз 48,70 

 Визначення білірубіну в крові аналіз 24,80 

 Визначення холестерину в крові аналіз 54,80 

 Визначення протромбінового індексу аналіз 22,90 

 Визначення кальцію в крові аналіз 57,70 

 Дослідження крові (АЛТ) аналіз 44,30 

 Визначення білкових фракцій в крові аналіз 59,80 

 Визначення С-реактивного білка в крові аналіз 25,20 

 Визначення ацетону в сечі аналіз 20,90 

 Визначення АСТ аналіз 44,90 

 Дослідження RW (сифіліс) аналіз 55,70 

 Тимолова проба аналіз 26,40 

 Ревмопроби аналіз 65,70 

 Визначення загального білку в сироватці крові аналіз 30,40 

 Визначення МНС в крові аналіз 70,80 

 Коагулограма аналіз 85,20 



 

 Аналіз крові на альфа - амілазу аналіз 55,90 

 Аналіз сечі на альфа – амілазу (діастаза) аналіз 55,90 

 Аналіз сечі по Нечипоренко аналіз 54,00 

 Аналіз сечі по Зимницькому аналіз 54,60 

 Аналіз сечі на цукор аналіз 31,20 

 Аналіз крові на ретикулоцити аналіз 43,20 

 Аналіз крові на терморезистентність 

еритроцитів 

аналіз 28,20 

 Аналіз крові на час згортання крові та час 

кровотечі 

аналіз 34,70 

 Аналіз сечі на білок аналіз 25,90 

 Загальний аналіз крові з лейкоцитарною 

формулою та тромбоцитами 

аналіз 68,70 

 Підрахунок базофільної зернистості 

еритроцитів 

аналіз 45,80 

 Визначення триглицеридів в сироватці крові аналіз 34,70 

 Визначення В – ліпопротеїдів  в сироватці 

крові 

аналіз 34,30 

 Дослідження на патогенні гриби аналіз 40,70 

 Дослідження на Demodex аналіз 49,70 

 Дослідження мазків на флору аналіз 45,30 

 Спермограма аналіз 84,50 

 Дослідження HBs Ag аналіз 105,00 

 Дослідження на anti HCV аналіз 105,00 

 Копроцитограма аналіз 59,10 

 Бактеріологічні дослідження :   

 Бактеріологічне дослідження калу на носійство 

збудників кишкових інфекцій 

дослідження 46,40 

 Бактеріологічне дослідження слизу з зіву та 

носу на наявність патогенного стафілокока 

дослідження 74,70 

 Серологічне дослідження крові на черевний 

тиф 

дослідження 94,80 

 Бактеріологічне дослідження клінічного 

матеріалу (сеча) з визначенням чистих культур 

збудника та визначенням чутливості до 

антибіотика 

дослідження 97,10 

 Бактеріологічне дослідження клінічного 

матеріалу (мокрота слизу з зіву, слиз і 

виділення) з визначенням чистих культур 

збудника та визначенням чутливості до 

антибіотика 

дослідження 121,10 

 Бактеріологічне дослідження крові на 

стерильність 

дослідження 72,70 



 

 Бактеріологічне дослідження калу на патогенні 

та умовно-патогенні бактерії сімейства 

кишкових 

дослідження 138,70 

 Бактеріологічне дослідження клінічного 

матеріалу (мокрота слизу з зіву, слиз і 

виділення) на виявлення збудника дифтерії 

дослідження 118,25 

 Бактеріологічне дослідження клінічного 

матеріалу (сеча, мокрота, гній) на патогенні 

гриби з визначенням чутливості до 

антибіотиків 

дослідження 98,20 

 Бактеріологічне дослідження калу на 

дисбактеріоз 

дослідження 228,60 

2 Діагностичні та консультативні послуги   

 Дослідження з функціональної діагностики   

 ЕКГ – дослідження у 12-ти відведеннях, яке 

проводиться в кабінеті 

обстеження 61,90 

 ЕКГ (профогляд) обстеження 37,10 

 Ендоскопічні дослідження   

 Езофагогастродуаденоскопія (діагностична) обстеження 325,70 

 Ректосигмоїдоскопія (діагностична) обстеження 375,30 

 Бронхоскопія обстеження 395,00 

 Кольпоскопія обстеження 330,00 

 Колоноскопія обстеження 390,80 

 Ультразвукові дослідження   

 Комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки+підшлункова залоза+селезінка 

обстеження 176,75 

 По окремих органах : печінка + жовчний 

міхур+жовчні протоки 

обстеження 77,35 

 По окремих органах : печінка обстеження 57,45 

 По окремих органах : жовчний міхур+жовчні 

протоки 

 57,45 

 По окремих органах : підшлункова залоза обстеження 77,35 

 По окремих органах : селезінка+судини 

портальної системи 

обстеження 77,35 

 Комплексно (для чоловіків): нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі+передміхурова залоза 

обстеження 176,75 

 По окремих органах : яєчки обстеження 54,45 

 По окремих органах : нирки+надниркові 

залози 

обстеження 77,35 

 По окремих органах : сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі 

обстеження 57,45 

 По окремих органах : передміхурова залоза обстеження 57,45 



 

 Комплексно (для жінок) : нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі+матка+яєчники 

обстеження 201,85 

 По окремих органах : матка+яєчники обстеження 122,30 

 По окремих органах : матка при вагітності + 

перинатальне обстеження стану плоду 

обстеження 201,85 

 Щитовидна залоза обстеження 97,20 

 Слинні залози обстеження 77,35 

 Лімфатичні вузли обстеження 77,35 

 Мякі тканини обстеження 77,35 

 Молочні залози (з двох сторін) обстеження 137,00 

 Плевральна порожнина обстеження 97,20 

 Ехокардіографія серця обстеження 137,00 

 Рентгенографічні дослідження на 

цифровому рентгенапараті 

  

 Рентгенографія органів грудної порожнини обстеження 61,80 

 Рентгенографія серця з контрастуванням 

стравоходу в двох проекціях 

обстеження 71,60 

 Рентгенографія оглядова органів черевної 

порожнини  

обстеження 43,10 

 Рентгенографія оглядова органів черевної 

порожнини з використанням латероскопа 

обстеження 71,60 

 Рентгенографія стравоходу обстеження 48,20 

 Рентгенографія шлунка за традиційною 

методикою 

обстеження 51,50 

 Рентгенографія стравоходу та шлунку 

поліпозиційна 

обстеження 71,50 

 Пероральне контрастування тонкої і товстої 

кишок 

обстеження 96,80 

 Холангіографія обстеження 123,20 

 Фістулографія обстеження 83,10 

 Рентгенографія заочеревного простору, нирок, 

сечоводів 

обстеження 43,10 

 Внутрішньовенна урографія обстеження 123,80 

 Ретроградна пієлографія обстеження 98,50 

 Рентгенографія органів малого тазу обстеження 36,70 

 Ретроградна цистографія обстеження 91,60 

 Метросальпінгографія обстеження 86,30 

 Рентгенографія черепа (основна, контактана) в 

двох проекціях 

обстеження 58,70 

 Рентгенографія турецького сідла обстеження 28,20 

 Рентгенографія кісток носа обстеження 57,30 

 Рентгенографія колоносових пазух обстеження 79,90 



 

 Рентгенографія колоносових пазух з 

контрастуванням 

обстеження 91,60 

 Рентгенографія нижньої шелепи обстеження 48,90 

 Рентгенографія скроневої кістки обстеження 48,90 

 Рентгенографія висково-щелепного суглоба обстеження 48,90 

 Рентгенографія прицільна поліпозиційна 

середнього вуха 

обстеження 51,50 

 Рентгенографія ключиці обстеження 48,20 

 Рентгенографія ребер обстеження 48,20 

 Рентгенографія грудини в двох проекціях обстеження 49,90 

 Рентгенографія хребта в двох проекціях:   

 Шийного відділу обстеження 70,90 

 Грудного відділу обстеження 70,90 

 Поперекового відділу обстеження 70,90 

 Крижово-куприковий відділ обстеження 70,90 

 Рентгенографія хребта з виконанням 

функціональних навантажень : 

  

 Шийного відділу обстеження 91,60 

 Поперекового відділу обстеження 91,60 

 Рентгенографія кісток ступні з навантаженням обстеження 91,60 

 Рентгенографія кісток таза обстеження 48,20 

 Рентгенографія периферійних відділів кістяка 

в двох проекціях 

обстеження 72,20 

 Рентгеноскопія стравоходу обстеження 79,80 

 Рентгеноскопія шлунку за традиційною 

методикою 

обстеження 96,60 

 Рентгеноскопія стравоходу та шлунку 

поліпозиційна з подвійним контрастуванням 

обстеження 114,60 

 Рентгеноскопія органів грудної порожнини обстеження 40,80 

 Іригоскопія з подвійним контрастуванням обстеження 179,40 

 Рентгенологічні дослідження на аналоговому 

апараті з використанням плівки 

  

 Рентгенографія органів грудної порожнини обстеження 78,70 

 Рентгенографія серця з контрастуванням 

стравоходу в двох проекціях 

обстеження 88,40 

 Рентгенографія оглядова органів черевної 

порожнини  

обстеження 60,00 

 Рентгенографія оглядова органів черевної 

порожнини з використанням латероскопа 

обстеження 88,40 

 Рентгенографія стравоходу обстеження 65,10 

 Рентгенографія шлунка за традиційною 

методикою 

обстеження 61,80 

 Рентгенографія стравоходу та шлунку обстеження 88,40 



 

поліпозиційна 

 Пероральне контрастування тонкої і товстої 

кишок 

обстеження 113,70 

 Холангіографія обстеження 140,0 

 Фістулографія обстеження 100,00 

 Рентгенографія заочеревного простору, нирок, 

сечоводів 

обстеження 60,00 

 Внутрішньовенна урографія обстеження 140,70 

 Ретроградна пієлографія обстеження 115,40 

 Рентгенографія органів малого тазу обстеження 87,20 

 Ретроградна цистографія обстеження 108,40 

 Метросальпінгографія обстеження 103,20 

 Рентгенографія черепа (основна, контактана) в 

двох проекціях 

обстеження 75,50 

 Рентгенографія турецького сідла обстеження 45,10 

 Рентгенографія кісток носа обстеження 74,20 

 Рентгенографія колоносових пазух обстеження 96,70 

 Рентгенографія колоносових пазух з 

контрастуванням 

обстеження 108,40 

 Рентгенографія нижньої шелепи обстеження 65,80 

 Рентгенографія скроневої кістки обстеження 65,80 

 Рентгенографія висково-щелепного суглоба обстеження 65,80 

 Рентгенографія прицільна поліпозиційна 

середнього вуха 

обстеження 68,40 

 Рентгенографія ключиці обстеження 65,10 

 Рентгенографія ребер обстеження 65,10 

 Рентгенографія грудини в двох проекціях обстеження 66,70 

 Рентгенографія хребта в двох проекціях:   

 Шийного відділу обстеження 87,70 

 Грудного відділу обстеження 87,70 

 Поперекового відділу обстеження 87,70 

 Крижово-куприковий відділ обстеження 87,70 

 Рентгенографія хребта з виконанням 

функціональних навантажень : 

  

 Шийного відділу обстеження 108,40 

 Поперекового відділу обстеження 108,40 

 Рентгенографія кісток ступні з навантаженням обстеження 108,40 

 Рентгенографія кісток таза обстеження 65,10 

 Рентгенографія периферійних відділів кістяка 

в двох проекціях 

обстеження 89,00 

 Рентгеноскопія стравоходу обстеження 96,60 

 Рентгеноскопія шлунку за традиційною 

методикою 

обстеження 113,50 



 

 Рентгеноскопія стравоходу та шлунку 

поліпозиційна з подвійним контрастуванням 

обстеження 131,40 

 Рентгеноскопія органів грудної порожнини обстеження 57,70 

 Іригоскопія з подвійним контрастуванням обстеження 196,20 

 Заочна консультація за поданням рентгенограм 

з оформленням протоколу 

послуга 44,00 

 Перенесення цифрових зображень на 

рентгенплівку 

послуга 50,60 

 Перенесення цифрових зображень на CD, DVD послуга 39,80 

 Консультативні послуги лікарів   

 Лікаря  отоларинголога огляд 105,30 

 Лікаря  стоматолога огляд 76,00 

 Лікаря  хірурга огляд 69,70 

 Лікаря  офтальмолога огляд 123,00 

 Лікаря  психіатра огляд 75,40 

 Лікаря  акушер -гінеколога огляд 98,90 

 Лікаря  травматолога огляд 70,70 

 Лікаря  кардіолога огляд 65,00 

 Лікаря терапевта огляд 53,50 

 Лікаря  онколога огляд 69,70 

 Лікаря уролога огляд 79,00 

 Лікаря ревматолога огляд 58,80 

 Лікаря  невропатолога огляд 53,60 

 Пункція гайморової паузи послуга 184,60 

 Туалет зовнішнього слухового проходу послуга 86,70 

 Промивання піднебінних миндалин послуга 258,80 

 Катеризація євстахієвої труби з введенням 

лікарських засобів 

послуга 89,40 

 Вливання в гортань лікарських засобів послуга 130,90 

 Розтин паратонзилярного абсцеса послуга 208,30 

 Продування по Політцеру послуга 96,40 

 Видалення сірчаних корок з слухового проходу послуга 120,50 

 Промивання носової порожнини (кукушка) по 

Проетцу 

послуга 267,40 

 Редресація кісток носа послуга 156,40 

 Каустика кровоточивої судини порожнини 

носа 

послуга 106,00 

 Туалет носових ходів після операцій  

порожнини носа 

послуга 98,00 

 Тимпанопункція барабанної перетинки послуга 114,10 

 Парацентез барабанної перетинки послуга 129,30 

 Видалення стороннього тіла з гортані,глотки послуга 86,70 

 Видалення новоутворень глотки послуга 165,40 



 

 Передня тампонада носа при носовій кровотечі послуга 88,50 

 ПХО ран ЛОР органів послуга 487,30 

 Видалення атером вушної раковини послуга 461,20 

 Видалення поліпів носової порожнини послуга 270,00 

 Розтин фурункула носа (вуха) послуга 193,20 

3 Медичне обслуговування, зокрема із 

застосуванням телемедицини, за договорами 

із суб’єктами господарювання, страховими 

організаціями (в тому числі з Фондом 

соціального страхування України). 

 Медичне обслуговування, зокрема із 

застосуванням телемедицини, іноземних 

громадян, які тимчасово перебувають на 

території України, в тому числі за 

договорами страхування. 

  

 Перебування в терапевтичному відділенні, 1 

ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

послуга 185,00 

 Перебування в кардіологічному відділенні, 1 

ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

послуга 203,00 

 Перебування в неврологічному відділенні, 1 

ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

послуга 210,00 

 Перебування в інфекційному відділенні, 1 

ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

послуга 420,00 

 Перебування в хірургічному відділенні, 1 

ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

послуга 377,00 

 Перебування в ортопедо-травматологічному 

відділенні, 1 ліжко-день (без 

медикаментозного забезпечення) 

послуга 416,00 

 Перебування в урологічному відділенні, 1 

ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

послуга 224,00 

 Перебування в онкологічному відділенні, 1 

ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

послуга 259,00 

 Перебування в гінекологічному відділенні, 1 

ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

послуга 343,00 

 Перебування в офтальмологічному відділенні, послуга 249,00 



 

1 ліжко-день (без медикаментозного 

забезпечення) 

 Перебування в отоларингологічному 

відділенні, 1 ліжко-день (без 

медикаментозного забезпечення) 

послуга 236,00 

 Перебування в пологовому відділенні, 1 ліжко-

день (без медикаментозного забезпечення) 

послуга 866,00 

 Перебування в відділенні анестезіології та 

інтенсивної терапії, 1 ліжко-день (без 

медикаментозного забезпечення) 

послуга 2 877,00 

 Внутрішньом’язова ін’єкція (без врахування 

вартості ліків) 

процедура 26,50 

 Підшкірна ін’єкція (без врахування вартості 

ліків) 

процедура 26,50 

 Внутрішньовенна ін’єкція (без врахування 

вартості ліків) 

процедура 34,20 

 Внутрішньовенна інфузія (без врахування 

вартості ліків) 

процедура 60,00 

4 Фізіотерапевтичні процедури   

 Гальванізація для дорослих процедура 65,70 

 Гальванізація для дітей процедура 52,80 

 Електросон процедура 78,60 

 Діадинамометрія процедура 61,80 

 СМТ-терапія (амліпульстерапія) процедура 65,80 

 Дарсонвалізація процедура 56,80 

 Ультрависокочастотна терапія (УВЧ) процедура 55,80 

 Мікрохвильова терапія (СВМ, ДВМ) процедура 63,20 

 Ультразвукова терапія процедура 59,40 

 Видиме опромінення шкіри процедура 66,20 

 Ультрафіолетове опромінення шкіри (місцеве) процедура 45,20 

 Ультрафіолетове опромінення шкіри (загальне) процедура 57,30 

 Ультрафіолетове опромінення слизових 

оболонок 

процедура 44,50 

 Лазерне випромінювання процедура 57,00 

 Теплолікування (парафінові аплікації) процедура 151,30 

 Магніто ІЧ-терапія процедура 59,30 

 Лімфодренаж процедура 102,30 

 Аерозольтерапія (інгаляції) процедура 46,50 

5 Медичні огляди   

 Профілактичний медичний огляд лікарем-

терапевтом 

огляд 18,10 

 Профілактичний медичний огляд лікарем-

невропатологом 

огляд 17,00 



 

 Профілактичний медичний огляд лікарем-

отоларингологом 

огляд 18,80 

 Профілактичний медичний огляд лікарем-

офтальмологом 

огляд 10,30 

 Профілактичний медичний огляд лікарем-

хірургом 

огляд 9,90 

 Профілактичний медичний огляд лікарем-

акушер-гінекологом 

огляд 17,40 

 Профілактичний медичний огляд лікарем-

стоматологом 

огляд  20,40 

 Профілактичний медичний огляд лікарем-

психіатром 

огляд 46,40 

 Флюорографія грудної клітки обстеження 16,40 

 Дослідження вестибулярного апарату обстеження 20,70 

 ФЗД (спірометрія) обстеження 27,40 

 Дослідження гостроти зору обстеження 9,90 

 Дослідження полів зору обстеження 16,30 

 Обстеження гостроти зору й полів зору обстеження 26,20 

 Передресовий/післярейсовий медогляд водія обстеження 21,95 

6 Операції штучного переривання вагітності в 

амулаторних умовах (методом вакуум-

аспірації у разі затримки менструації 

терміном не більш як на 20 днів), крім 

абортів за медичними і соціальними 

показаннями 

операція 485,55 

 

 

№ 

 

 

 

Найменування послуг 

 

Одиниця 

виміру 

Тариф з 

ПДВ, 

гривень за 

одиницю 

виміру 

7 Стажування лікарів (провізорів) – інтернів 

(місяць) 

послуга 1421,20 

8 Оздоровчий масаж, гімнастика, 

бальнеологічні процедури з метою 

профілактики захворювань та зміцнення 

здоров’я дорослого населення 

  

 Масаж голови (лобно –скроневої та 

потилично-тім’яної частини) 

процедура 63,19 

 Масаж обличчя (лобної, навкололобної, 

навколовушної ділянок, верхньої та нижньої 

щелеп) 

процедура 63,19 

 Масаж шиї процедура 63,19 

 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, процедура 70,92 



 

спини до рівня IV грудного хребця, передньої 

поверхні грудної клітки до II ребра) 

 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки 

лопатки 

процедура 78,64 

 Масаж верхньої кінцівки процедура 70,92 

 Масаж плечового суглоба (верхньої частини 

плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя 

тієї ж сторони) 

процедура 63,19 

 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини 

передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та 

нижньої третини плеча) 

процедура 63,19 

 Масаж променево - зап’ястного суглоба 

(проксимального відділу кисті, ділянки  

променево - зап’ястного суглоба та 

передпліччя) 

процедура 63,19 

 Масаж кисті та передпліччя процедура 63,19 

 Масаж ділянки грудної клітки (ділянки 

передньої поверхні грудної клітки від передніх 

кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок 

спини від VII шийного до I поперекового 

хребця)  

процедура 86,37 

 Масаж спини (від VII шийного до I 

поперекового хребця і від лівої до правої 

середньої аксилярної лінії ; у дітей – включно 

попереково-крижову ділянку) 

процедура 70,92 

 Масаж м’язів передньої черевної порожнини  процедура 63,19 

 Масаж попереково-крижової ділянки (від I 

поперекового хребця до нижніх сідничних 

схилів) 

процедура 63,19 

 Сегментний масаж попереково-крижової 

ділянки 

процедура 70,92 

 Масаж спини та попереку (від VII шийного 

хребця до крижової ділянки і від лівої до 

правої середньої аксилярної лінії) 

процедура 78,64 

 Масаж шийно-грудного відділу хребта 

(ділянки задньої поверхні шиї та ділянки 

спини до I поперекового хребця і від  лівої до 

правої задньої аксилярної лінії) 

процедура 78,64 

 Сегментний масаж шийно-грудного відділу 

хребта 

процедура 94,10 

 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, 

спини та попереково-крижової ділянки від 

лівої до правої задньої аксилярної лінії) 

процедура 86,37 



 

 Масаж нижньої кінцівки процедура 78,64 

 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянка 

ступні, гомілки, стегна, сідничної та 

попереково-крижової ділянки) 

процедура 86,37 

 Масаж  тазостегнового суглоба (верхньої 

третини стегна, ділянки тазостегнового 

суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони)  

процедура 63,19 

 Масаж колінного суглоба (верхньої третини 

гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої 

третини стегна) 

процедура 63,19 

 Масаж гомілково –стегнового суглобів 

(проксимального відділу ступні, нижньої 

третини гомілки) 

процедура 63,19 

 Масаж ступні та гомілки процедура 63,19 

 Загальний масаж (у дітей грудного та 

ясельного віку) 

процедура 94,10 

 Ранкова гігієнічна гімнастика процедура 50,83 

 Лікувальна гімнастика (загальнорозвиваючі 

вправи, спеціальні вправи, вправи на 

тренажерах) 

процедура 81,34 

9 Перебування громадян за їх бажанням у 

медичних закладах з поліпшеним сервісним 

обслуговуванням 

ліжко-день 120,00 

10 Косметологічна допомога , крім тієї, що 

подається за медичними показаннями 

  

 Накладання косметичного шва на рану (при 

малих операціях) 

процедура 282,15 

 Накладання косметичного шва на рану (при 

великих операціях) 

процедура 473,67 

 Видалення однієї папіломи шляхом 

діатермокоагуляції 

процедура 344,92 

 Видалення однієї бородавки або м’якої 

фіброми на ніжці зі знеболенням  

процедура 344,92 

 Видалення одного елементу доброякісних 

утворень (кератом, гемангіом) 

процедура 344,92 

 Видалення одного елемента контогіозного 

молюска 

процедура 344,92 

 Видалення однієї ліпоми процедура 668,61 

 Видалення однієї атероми процедура 668,61 

 

Додатково : не враховано в тарифах на фізіотерапевтичні послуги та 

придбання здійснюється пацієнтом самостійно у відповідності до 

призначення лікарем масажних кремів, масел, парафіну, озокериту, 



 

наповнювачів для інгаляцій і медикаметнів для проведення процедур 

гальванізації і амліпульстерапії. 

     Додатково : вартість бланків медичних довідок (форма 122/о) в тарифах не       

враховано  і оплачується пацієнтом за цінами останніх надходжень. 

      Додатково : не враховано в тарифах на медичний огляд вартість 

гінекологічного набору для жінок,  придбання здійснюється  самостійно. 

 

Додатково : при проведенні рентгенологічних досліджень з використанням 

контрасту не враховано в тарифах  вартість контрастної речовини,  придбання 

здійснюється  самостійно за призначенням лікаря. 

Додатково : при проведенні рентгенологічних досліджень на аналоговому 

апараті з використанням плівки не враховано в тарифах  вартість 

рентгенплівки,  придбання здійснюється  самостійно за призначенням лікаря. 

 

 

 

Головний лікар         Я.В.Погоріла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Рішення виконавчого комітету 

       26 березня 2020 року № 87 

 

 

Тарифи 

на платні немедичні послуги, що надаються 

КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» 

 
 

 

 

№ 

 

 

 

Найменування послуг 

 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ, 

гривень за 

одиницю 

виміру 

1 Послуги пралень за договорами кг 9,35 

2 Стерилізація біксів закладка 48,00 

 

Примітка : 

1. Тарифи діють до затвердження нових. 

2. У випадку зміни ціни на медикаменти, матеріали, енергоносії та 

підвищення заробітної плати дані тарифи можуть бути змінені. 

3. Податок на додану вартість нараховується згідно Податкового кодексу 

України. 

 

 

Головний лікар         Я.В.Погоріла 

 


