
ffодаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом КНП (кМПБ Nq З)
вiд 09,0 1 .2023 N9 14

ПОЛ ОЖЕННЯ
про порядок надання платних послуг комунальним некомерцiйttим
' 

пiдприсмСтвом <<КиiвСький мiський пологовий булинок N 3>

ur*onuu"o.o органУ КиiвськоТ MicbKoI Ради (КиiвськоТ MicbKoT дepiK:rBlloT

адмiнiстрацii)

1. Загальнi положення

1.1. ПоложеНня про порядок надання платних послуг комуIIаJIыtим

некомерцiйнИм пiдприiмсТвом <КиiвсьКий мiський пологовий булинок No З>

u"*o"u"uo.o органу КиТвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi мiськоI /1еряiавrtоТ

адмiнiстрачii)' (dalti Положення) розроблено вiдповiдно ,,to

частини дев'ятоi статгi 18 Закону Украiни <основи законодавства УкраIllи

про охорону здоров'я> вiд 19.11.1992 Ns 280l-XII (dалi - Закон М 2801) в

рЬдчпцii Закону-УкраiниNq 2з47-IХ вiд 01.07.2022; пункту 2.2 стату,гу

комунального некомерцiйного пiдприемства <киiвський мiський пологовий

будинок Ns З) виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi Ради (Киiвськоi мiськоi

дЬржавноi адмiнiстрачii) (далi - кнП (кМПБ Nl3>) затверл)кеItого

розпорядженням виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiвськоТ

I\{i.r*oi державноi адмiнiстрачii) вiл 31.01.2020 J\!192, який перелбачас

можливiсть надання платних медичних послуг населенню,

1.2. В ocHoBi Положення:
оПодатковий кодекс УкраТни;
.Методика розрахунку BapTocTi послуги з медичного обслуt,овуваttttя,

затверджена постановою КМУ вiд 27.12.2011 м 1075 (dалi - Ме,годика

М l075);
оП(С)БО 16 <Витрати), затверджений наказом MiHicTepcTBa фiнансr в

Украiни вiд 3 1 .12. 1999 Ns 3 18.

1.3.Перелiк платЕих послуг, якi надае кНП (кМПБ JФ3> вiдповiлас

Перелiку nnurrr* послуг, якi надаються в державних i комуrtаtьних зак.]Iа.Ltах

охорониздоров'ятаВищихМеДиЧнихнаВЧаJIЬнихЗакладах'заТверДжеllоlчIу
no..urouolo icMy uiд 17.09.1996 Ns l138 (dалi - Перелiк N9 1lЗ8),

1.4. Мета Положення - регламентувати процес надання платI{их послуг

КНП кКМПБ Nя3>, .ruорй." методологiчну базу для розрахунку Тх

собiвартостi, обцрунтувати тарифи на платнi послуги КнП (КМГIБ NЪ3),

t.S.ПоложеЙя вiдповiдас внутрiшньому наказу про облiкову полi,гику

кНП (кМПБ ]ф3).



2. Платнi послуги, якi надас КНП (КМПБ Л!3>

2,1.КНП (КМПБ Jф3> надас платнi послуги на засадах, визначених
пунктом 1.4 статуту КНП (КМПБ Ns3): провадить цю дiяльнiс,гь як
гоаподарську некомерцiйну, спрямовану на досягнення соцiальних цiлей, без
мети одержання прибутку. Соцiальнi цiлi полягають у реалiзаrliТ праrза rra

охорону здоров'я згiдно зi статтею б Закону j& 2801.
2.2. Перелiк платних послуг, що надае КНП кКМПБ Л!З> за,гверлrку е,гься

наказом по пiдприемству. Перелiк посад працiвникiв, якi беруть участь у
цьому процесi, визначено у додатку 1 до цього Положення.

2.3. Трудовi, економiчнi та соцiальнi вiдносини КНП (КМПБ N93) i

працiвникiв, якi беруть участь у наданнi платних медичних послуг, регулюс
колективнии договlр та посадовl lнструкцll,

3. Розрахунок собiвартостi платних медичних tIос.цуг

3.1.Тарифи на платнi послуги, що надаються в КНП (КМПБ N93)),

розраховуються iндивiдуально з урахуванням економiчно обгрунт,ованих
витрат. У розрахунки тарифiв задiянi Bci витрати КНП (КМПБ 3>, незалежrtо
вiд джерел 'rx 

фiнансування.
3.2. Розрахунок собiвартостi платних медичних послуг здiйснюеться:

- за принципами класифiкацii витрат та розрахунку фактичrrоi
собiвартостi у П(С)БО 16;

- згiдно з Методикою Ns 1075.
З.З. Згiдно з Методикою N9 1075 до обов'язкового перелiку прямих

витрат вiдносять:

- витрати на заробiтну плату та пов'язанi з нею нарахування;

- витрати на лiкарськi засоби, медичнi вироби та iншi HeMr-.;ltt,lIli
матерiали, що використовуються в наданнi такоТ послуги;

- витрати на технiчне забезпечення та обслугоIrуваttt tя (tttl,гочttий

ремонт) медичного та Еемедичного обладнання;

- комунальнi витрати за можливостi ix прямого вiднесення ,гоrцо.

3.4. Шя кiлькiсноi оцiнки матерiальних витрат використовуються норN,lи,
затвердженi МОЗ Украiни, а за iх вiдсутностi склад та кiлькiсr,ь таких витрат
затверджуеться керiвником КНП.

3.5, При розрахунку прямих витрат використовуються }lорми часу
медичних та немедичних працiвникiв згiдно з дiючими нормативIIими
документами, а за вiдсутностi таких нормативiв застосовуються xpoHoMeTparKi
часу виконання певного виду послуг, проведенi комiсiйно та затверджеlli
керiвником КНП.

З,6. [о непрямих витрат належать витрати на теплопостачан I i,l,
водопостачаннrI, водовiдведення, оплату електроенергii та iншi види t]и,гра1,,

якi не можуть бути безпосередньо вiднесенi до прямих витрат,
З.7. Пiсля обчислення повноi собiвартостi до Hei доllаеться

рентабельнiсть, що не перевищус плановий piBeHb в розмiрi до 20Yо.



з.8. Граничний розмiр премiювання для одного працlвника не повиIIе}l

перевиц{увати 40 вiдсоткiв, вiд суми коштiв отриманих пiдприсмством, за

наданi ним послуги.
з.9. TepMiH дii тарифiв не обмежений. Змiни тарифiв можуть бути

здiйсненi пiсля внесення вiдповiдних змiн до чинного законодавства Украiни
та у разi виникнення обrрунтованоi потреби, зокрема у таких випалках:

змiни в оплатi працi працiвникiв згiдно з урядовими рiшеннями r,a

вiдповiдними наказами MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни, зокрсNlа при

збiльшеннi мiнiмального розмiру заробiтноi плати;

- зростання тарифiв на енергоносii, водопостачання ,l,a

водовiдведення, теплопостачання тощо;

- picT закупiвельних цiн на медикаменти, медичнi вироби, предNlсl и

та матерiали, що необхiднi для надання послуг.

4. Оплата послуг

4.1.КНП (КМПБ Nч3> приймае оплату за наданi платнi послуги Bi.,t

фiзичних i юридичних осiб, у т. ч. страхових компанiй.
4.2. Фiзичнi особи розраховуються у готiвковiй i безготiвковiй формi.

юридичнi - тiльки в безготiвковiй. Розрахунки з фiзичними особами в Kaci

КНП (КМПБ М3> здiйснюються з дотриманням вимог Положення про

ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в YKpaiHi, затверлженого
постановою Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 29.12.2017 Л!] l48.
Сума платежу готiвкою за один день не може перевищувати 50 000 r,pH

вкJIючно,
4.3. Оплата здiйснюсться перед наданням платноi послуги.
4.4. Вiдповiдальнi особи надають платнi послуги тiльки пiсля

пред'явлення отримувачем документа про оплату - квитанцii прибуr,ковоt,о

касового ордера, фiскального чека РРО, банкiвськоi квитанцii, тощо.

5. Розподiл та використання грошових надходжепь

5.1. Кошти, отриманi вiд надання платних послуг, КНП (КМllБ Л93>

використову€ викJIючно в межах статутноi дiяльностi.
5,2. Прiоритетнi напрями розподiлу коштiв, отриманих за надаtIIlя

платних послуг:
. оплата працi медичних працiвникiв КНП кКМПБ Л!3>, оп:tаr,а

податкiв та зборiв, вiдшкодування витрат, пов'язаних з

органiзацiею та наданням послуг;
. оновлення матерiально-технiчноi бази КНП <КМПБ J\Ъ3>;

. утримання прибудинковоТ територii в належному cTaHi;

. проведення поточних та капiта"льних peMoHTiB примiшсньl

. проведення заходiв, пов'язаних з виконанням п i,t-Iприсмством

основних функчiЙ, якi не забезпеченi (або частково забезпечеrIi)



бюджетними видатками та оплатою за договором про медичне
обслуговуванш за Irрограмою медичних гарантiй.

б. Iншi умови

6.1. Це Положення набирае чинностi з моменту його затвердження.
6.2. Контроль за органiзацiею i якiстю надання платних послуг населенню,

а також за правильнiстю застосування тарифiв на платнi послуги здiйснюють
заступник директора з медичноi частиЕи та завiдувачi вiддiленнями.

б.3. Контроль за наданням платних послуг населенню забезпечус директор
кнП (кМIБ Лэ3>.

б.4. ,,Щодатки до цього невiд' емними частинами.

В.о. директора Назарiй ГИЧКА

л_:l|i,1;
".ьр---<

ъ ъ\ \ьудипоцIr'r'ъъ\\r'
ч*ьэf{



Додаток 2

до наказу КНП <КМПБ Ns 3))

вiд 09.01.2023 N9 l4

Перелiк платних послуг, якi надаються у КНП <КМПБ ЛЪ3>

Код
послуги Найменування послуги Одипиця

вимiру

BapTicTb
без П!В,

грн.
Лабораторпi, дiагностичнi та консультативнi

послугп за зверненням громадян! що

надаються без направлення лiкаря, зокрема iз
застосуваltням телемедицини. (flocT. КМУ

1138. розд.I. п.13)
Медпчне обоrуговування, зокрема iз

застосуванням телемедицшllи, за договорами
iз суб'ектами rосподарюванпя, страховлlми

органiзацiями (в тому чпслi з Фондом
соцiального страхування УкраiЪи). Меличне
обслуговування, зокрема iз застосуванням

телемедицини, iноfемних громалян, якi
тпмчасово перебувають на територii Украiни,

в тому чlлслi за договорами страхування.
(Пост. КМУ l138. позд.I. п.21.22)

За гал ьноклiн iчнi дослiдження
001 Вимiр артерi€Lпьного тиску дослiдження з8,00
002 Визначення частоти пульсу дослiдження l8,00
003 Антропометрiя дослiдження 47,00
004 визначення маси тiла дослiдження 8,00
005 Пальцеве дослiдження прямоi кишки дослlдження бз,00
00б Вимiрювання темпераryри тiла дослlдження 10,00
007 Визначення iндексу маси тiла дослlдження 8,00
бзб Визначення частоти дихання дослlдження 8,00
бз7 Вимiрювання сатурацii дослlдження l9,00

Консульта цii

008
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога фепродуктолога) без
категорii первинна

консультацlя 214,00

009
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога (репродуктолога) без
категорii повторна

консультацlя 168,00

010
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога (репродуктолога) першоi
категорii первинна

консультацiя 256,00

011
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога (репродуктолога) першоi
категорii повторна

консультацiя l99,00



012
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога (репродуктолога) дру гоi
категоDii первинна

консул ьтацlя 248,00

013
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога (репродуктолога) другоi
категорii повторна

консультацlя l 93,00

014
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога (репродуктолога) вищоi
категорii первинна

консуль,гацlя 264,00

015
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога (репродуктолога) вищоi
категорii повторна

консультацlя 205,00

016
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога (репродуктолога)
кандидата медичних наук первинна

консультацlя 280,00

017
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога фепродуктолога)
кандидата медичних наук повто!на

консультацlя 217,00

018
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога без категорii гIервинна

коFlсчльтапlя l41.00

019
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога без категорii повторна

консультацlя 109,00

020
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога першоi категорii первинна

консультацiя 228,00

0zI
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога першоi категорii повторна

консультацiя 17l,00

022
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога другоi категорii первинна

консультацiя 220,00

02з
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога другоi категорii повторна

консультацlя 166,00

024
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога вищоi категорii первинна

консуль,tаIIlя 23 5,00

025
Консультацiя лiкаря-акушера-
гiнеколога вищоi категорii повторна

консультацiя l76,00

026
Консультацiя лiкаря-педiатра-
неонатолога без категорii первинна

консультацlя 205,00

02,7
Консультацiя лiкаря-педiатра-
неонатолога без категорii повторна

консультацlя l53,00

028
Консультацiя лiкаря-педiатра-
неонатолога першоi категорii
первинна

консультацlя 225,00

029
Консультацiя лiкаря-педiатра-
неонатолога першоi категорii
повторна

консультацiя 167,00



0з0
Консультацiя лiкаря-педiатра-
неонатолога дрyгоi категорii первинна

консультацiя 204,00

031
Консультацiя лiкаря-педiатра-
неонатолога другоi категорii повторна

консультацlя 152,00

032
Консультацiя лiкаря-педiатра-
неонатолога вищоi категорii первинна

консультацlя 240,00

033
Консультацiя лiкаря-педiатра-
неонатолога вищоi категорii повторна

консультацlя 178,00

034
Консультацiя лiкаря-онколога без
категорii первинна

консультацlя 22l,00

0з5
Консультацiя лiкаря-онколога без
категорii повторЕа

консуль,гацlя l46,00

0зб
Консультацiя лiкаря-онколога першоi
категорii первинна

консультацiя 210,00

0з7
Консультацiя лiкаря-онколога першоi
категорii повторна

консультацiя l85,00

0з8
Консультацiя лiкаря-онколога другоi
категорii первинна

консультацlя 204,00

0з9
Консультацiя лiкаря-онколога другоi
категорii повторна

коrtсу.гr ь,гацiя l36,00

040
Консультацiя лiкаря-онколога вищоi
категорii первинна

консультацiя 2 1 5,00

041
Консультацiя лiкаря-онколога вищоi
категорii повторна

консультацlя l90,00

042
Консультацiя лiкаря-анестезiолога без
категорii первинЕа

консультацlя 120,00

043
Консультацiя лiкаря-анестезiолога без
категорii повторна

когtсуль,гацiя 96,00

044
Консультацiя лiкаря-анестезlолога
першоi категорii первинна

консультацiя l35,00

045
Консультацiя лiкаря-анестезiолога
першоi категорii повторна

консчль,гапlя l08,00

04б
Консультацiя лiкаря-анестезiолога
другоi категорii первинна

консультацlя l l8,00

041
Консультацiя лiкаря-анестезiолога
другоi категорii повторна

консультацlя 95,00

048
Консультацiя лiкаря-анестезiолога
вищоi категорii первинна

консультацlя l66,00

049
Консультацiя лiкаря-анестезiолога
вищоi категорii повторна

консуль,гацlя l33.00

050
Консультацiя лiкаря-трансфузiолога
хворих i родичiв пацiентiв щодо
переливання KpoBi та донорства

консультацlя 222,00

Гiнекологiчнi дослiджен ня
05l Мануальне обстеження через пiхву дослiджен ня 69.00



052
Огляд з пiхвовим розширювачем i

пiхвовим дзеDкалом
досл lдження 81,00

05з Бiмануальне дослiдження дослiдження б9.00
054 Ректовагiнальне дослiдження дослlдження l04,00
055 Дослiдження за Пескачеком дослiдження l l2,00
056 Дослiдження за Леопольдом дослiдrкення 8,1,00

057 Аускультацiя плоду дослiдження 40,00
058 Визначення висоти стояння дна матки дослiдтiення з2,00
638 Визначення розмiрiв тазу досл iджен ня 21,00
бз9 Визначення обводу живота досл iдrrtet t l trt l9,00

732
Визначення додаткових розмiрiв тазу,
боковоi кон'югати, Kocoi кон'югати,
висоти лона

дослlдження 44,00

Ендоскопiчнi дослiджен ня
059 Ларингоскопiя пряма дослiджен ня 2l0,00
060 Ларингоскопiя пiдвiсна дослiджен ня 213,00
061 кольгtоскопiя дослlджен ня 139,00
062 I-{ервiкоскопiя дослlдження 451,00
063 Гiстероскопiя дiагностична дослlдження 1474,00
064 Гiстероскопiя iз взяттям бiопсii дослiджен ня l562,00

065
Гiстероскопiя з гiстологtчним
дослiдженням

дослlдження 1588,00

066
Гiстероскопiя iз лiкувальною
манiпуляцiею дослiдження 22l9,00

067 Кульдоскопiя дослlдження l l94,00
0б8 са"пьпiнгоскопiя досл lдження 591,00
069 AMHioc копiя дослlджен ня l 01 8,00
070 Фетоскопiя досл lджен ня l7l 1,00

Рентгенологiчнi дослiдження
071 Мамографiя дослiджен ня 2l0,00

072
Оглядова рентгенографiя дiлянки
мalJIого таза досл lджен н я 3 l9,00

07з Контрастна гiстеросальпiнгографiя дослiджен ня 759,00
074 Вагiнографiя (кольпографiя) дослiдNiенrtя 708,00

Функцiональнi тести серця
0,77 Електрокардiографiя спокою досл iдження 1 з 5,00

078
Електрокардiографiя iз затримкою
дихання

досл 1джен ня l80,00

079
Електрокардiографiя у положеннi
стоячи (ортостатична) дослlджен ня 135,00

Ультразвуковi дослiдження
075 Ультразвукове дослiдження нирок досл 1джен ня l 5з,00

076
Ультразвукове дослiдження сечового
Mixypa дослlдження l09,00



080 .Щослiдження ультразвукове молочних
залоз (з двох cтopiн)

дослlджен ня 284,00

081

Дослiдження ультразвукове
комплексне для жiнок:
нирки+наднирковi залози+сечовиЙ
Mixyp з визначенням залишковоi
сечi*матка*яечники

дослiдження 343,00

082
Ультразвукове iнтраректальне
дослi,lження жiночих статеви х органiв досл lдже1-Iня 202,00

083
Ультразвукове iнтравагiнальне
дослiдження жiночих статевих ор ган iB

дослlдження 244,00

084 Щослiдження ультразвукове
комплексне: матка*ясчники досл 1джен I Iя 239,00

085

Щослiдження ультразвукове
комплексне: матка при
вагiтностi*перинатщIьне обстеження
стану плода

дослlдження 341 ,00

086
Ультразвукове дослiдження
прохiдностi маткових труб дослiдженлtя 3 10,00

087
Ультразвукове дослiдження для
уточнення локалiзацii плiдного яйця дослiдження 215,00

088

Ультразвукове дослiдження вагiтноi
матки з визначенням TepMiHy
вагiтностi VА (l2 w. i d. - 1З w. б d.) I
триместр

досл lдження 2l 5,00

089
.Щоплерометричне дослiдження
фетоплацентарного i маточно-
плацентарного кровообiгу

дослlдження 2l8,00

090
Ультразвукове дослiдженн я плоду (22-
24 тиждень вагiтностi) дослlдження 288,00

091
Ультразвукове дослiдження плоду (32
тиждень вагiтностi) дослiдrкення 285,00

092
Ультразвукове дослiдження плоду
БПП (36-З7 тиждень вагiтностi) досл iдження l96,00

Лабораторнi дослiджен ня

093
Взяття бiопроб KpoBi з вени дорослим
(BapTicTb побiрки оплачуеться окремо
вiдповiдно до типу дослiждень)

процедура 28,00

094
Взятr:я бiопроб KpoBi з пальця на
загальний аналiз KpoBi - дiтям

процедура 26,00

095
Взятr,я бiопроб капiлярноi KpoBi
дорослим з пальця або iнших частин
тiла

процедура 24,00



09б
Обробка венозноi KpoBi (включаючи

реестрацiю) длJI отримання сироватки,
пл€вми

процедура 20,00

097
Прийом та кодування бiопроб,

реестрацiя та видача результатiв
аналiзiв

процедура l9,00

098 Видача копiй результатiв аналiзlв процедyра 10,00

Дослiдження KpoBi

099
Визначення групи KpoBi та резус-
належностi

досл iдження l03,00

100 Визначення тривалостi кровотечi досл 1джен ня 5ý оо

101
Тромбоеластографiя (агрегометра
тромбоцитiв VerifuNow) досл lджеI I I],I )q),7 оо

102
Визначення швидкостi осiдання
еритроцитiв (ШоЕ). досл 1джен ня 26,00

l0з
Клiнiчний аналiз KpoBi (ЗАК) -21
показник на аналiзаторi Mindrey ВС-
ЗOs

досл iджен ня 70,00

104

Клiнiчний аналiз KpoBi розгорнутий
(ЗАК) -21 показник на аналiзаторi
Mindrey BC-30s +ШОЕ +

лейкоцитарна формула мiкроскопiя

дослiдження l00,00

105 Час згортання KpoBi в секундах дослiдження 55 оп

106
Визначення зага.,rьного бiлку
сироватки KpoBi на автоматичному
аналiзаторi Мiпdrау ВС-240

досл lдження 48,00

107
Визначення бiлiрубiну та його фракuiй
в сироватцi KpoBi (метод Сндрашика) дослiдження 56,00

108
Визначення бiлiрубiну та його фракцiй
в сироватцi KpoBi на автоматичному
аналiзаторi Mindray ВС-240

досл iдженняl 12,00

109
Визначення загального бiлiрубiну в
сироватцi KpoBi на автоматичному
аналiзаторi Mindray ВС-240

дослiдження 50,00

110
Визначення креатинiну в сироватцi
KpoBi наавтоматичЕому аналiзаторi
Мiпdrау ВС-240

дослiджен ня 70,00

111

Визначення сечовини в сироватцi
KpoBi на автоматичному аналiзаторi
Mindray ВС-240

досл iдження 45,00

I12

визначення активностi
аланiнамiнотрансферази у сироватцi
KpoBiHa автоматичному ана;riзаторi
Mindray ВС-240

дослiджен ня 5 з,00



11з

визначення активностi
аспартатамiнотрансферази у сироватцi
KpoBi на автоматичному аналiзаторi
Mindray ВС-240

дослlдження 5з,00

114
Визначення глюкози сироватки Kpoвi
на автоматичному аналiзаторi Mindray
вс-240

досл 1l(жен ня 45,00

115
Визначення фiбриногену в плазмi
KpoBi ваговим методом дослiдження 42,00

116
Визначення фiбриногену "Б" з
бетанафтолом

досл iджен ня 25,00

1|7
Визначення активностi альфа-амiлази
на автоматичному аналiзаторi Mindray
вс-240

досл iджеtlня 60,00

l18
Визначення ка",riю, натрiю та хлору на
автоматичному аналiзаторi EasyLite
PLUS NaiK/CL

дослlllженrIя l50,00

119
Тест толерантностi до глюкози на
автоматичному аналiзаторi Mindray
вс-240

досл iдхtення 71,00

120
визначення глiкозильованого
гемоглобiну KpoBi дослlдження l95,00

12I
Визначення групи KpoBi за системою
АВО (з цолiклонами) в капiлярнiй
KpoBi

лосJlIлжеlttlrI 52,00

122
Визначення резус-фактору (з

цолiкпонами) в капiлярнiй KpoBi дослlдження 60,00

12з
Визначення резус-фактору (з

цолiк.чонами) в венознiй KpoBi дослlджен tlя 60,00

124 визначення антитiл-гемолiзинiв досл iдженлtя l47,00

|25
Знаходження поверхневого антигену
вiрусного гепатиту В методом IФА на
iмуноферментному аналiзаторi

досл lдження l37,00

\26
Визначення сумарних антитlл до
гепатиту С досл lджен ня l66,00

|27
визначення активносi вiльного
трийодтиронiну у KpoBi (Test FТ -3) лосл iдження l74,00

128
Визначення активностi тиреотропного
гормону у KpoBi (Test TSH- 3) досл iдження l67,00

I29
Визначення гормону тироксин вiльний
(Т4 вiльний) досл iджеt t ня l 7l,00

1з0
Визначення авiдностi антитiл класу
IgG до Bipycy краснухи (Rubella Virus) лосJl lлжеIl l Iя 205,00

l31
Виявлення антитiл класу lgM до
Bipycy краснухи (Rubella Virus) досл lджеI{Ilrl 205,00



|з2
Визначення антитiл IgG до
цитопrегаловiрусу

дослlдження 205,00

13з
Визначення антитiл IgM до
цитопtегаловiрусу

дослiджен rrrt 21 2,00

|з4 Визначення кiлькостi антитiл до
Bipycy герпесу тип I-II по ig М дослlдження 202,00

135
визначення кiлькостi антитiл до
Bipycy герпесу тип I-II по ig G дослiдження 202,00

1зб
Визначення IgG до токсоплазми
(кiлькiсний) дослlджен Hrl 2l0,00

|з7
Визначення антитiл до хламiдiозу
класу Ig А дослiдже н ня 233,00

138
Визначення антитiл до хламiдiозу
класу Is G досл lджен ня 233,00

139
Кiлькiсне визначення антитiл класу Ig
А до :збyдника токсоплазмозу людини дос.цlлjкеli llя l49,00

140
Кiлькiсне визначення антитiл класу Ig
М до збудника токсоплазмозу людини дослiджеttня 2l0,00

141 Визначення тромбiнового часу дослiдження 66,00

1,42
Активований тромбопластиновий час
(Ачтч) досл lдження 67,00

14з Визначення фiбриногену досл 1джеl]l lя 68,00

144
Визначення протромбiнового часу
(iндексу) дослlджен ня 5 3,00

Iнше

145
Iмуноферментний аналiз - пiдготовка
дослiду

досл iджен ня l50,00

|46
Iмуноферментний аналiз - перший
аналiз (BapTicTb набору реактивiв
сплачуеться додатково)

дослiджен ня 100,00

147
Iмуноферментний аналiз - наступний
аналiз (BapTicTb набору реактивiв
сплачуеться додатково)

дослiджеlrня 65,00

148
Хорiонiчний гонадотропiн людини
(хгл) IФА дослlдження 192,00

дослiдrкення сечi
149 Визначення ацетону в сечi (кiлькiсне) дослlдження з з,00

150
Знаходження кетонових тiл - експрес-
тест дослiдження 28,00

i51
Визначення амiлази (дiастази) в сечi
на бiохiмiчному аналiзаторi досл lдження 32,00

1,52

Визначення кiлькостi сечi, iT кольору,
прозоростi, паявностi осаду, вiдносноi
вагомостi. реакцii (РН)

досл iдження 29,00



15з
Визначення цукру в сечi (якiсна

досл iдження 28,00

l54 Визначення цукру в сечi (кiлькiсдq) дослlдження 47,00 _

155
Знаходження уробiлiнових тiл - iншt
методи

дослiдження 42,00

l56 Мiкроскопiчне дослiдженнt осаду сечi досл 1джеI IrIя 67,00

I5,7 Дослiдження сечi по Зимницькому (8

порцiй)
дослlджен ня 95,00

158
Визначення бiлку в сечi на
бiохiмiчному аналiзаторi Mindray ВА-
88А

дослiдження 21,00

159 Визначення бiлку в сечi (кiлькiсне) дослlджен ня з 1,00

l60
Визначення бiлiрубiну в сечi (якiсна
проба) з розчином Люголю

досл iджеtlня 9,00

161 Визначення добового бiлку в сечi дослlдження 43,00

162 Дослiдження сечi за Нечипорgцдqм дослlдження 81,00

Дослiдження видiлень

16з

Знаходження гонококiв, трихомонад,
мiкрофлора, лейкоцити, iH. в

фарбованих препаратах - 3 мазки на 2-

х предметних скельцях

досл iдження l06,00

|64

I-{итоморфологiчне дослiдження
бiоматерiалу, одержаного пiд час
гiнекологiчних оглядiв: зiшкряб з

шийки матки, цервiкального каналу
уретри

дослiджен l tя l26,00

l65 Визн ачення гормонального дзеркала дослiджен ня l67,00
1,66 Дослiдження на демодекс дослlджен Flя 1з8,00

Щослiдження фекалiй

1,67
Знаходження яець методом збагачення
(метод Фюлеборна)

досл iдження 85,00

Влlдiлення сечостатевих органiв
l68 Мiкроскопiя видiлень шийки матки дослlдження 7ý оо

|69 Мiкроскопiя видiлень пiхви досл iджеtl ня 75,00
Мiкробiологiчнi

l70
Дослiдження трансудатiв, ексудатiв
(фiзичнi властивостi, реакцiя Ривальта,
мiкроскопiя)

досл lдження 160,00

171'
Мiкробiологiчне дослiдження
мiкрофлору

сечl на
дослlдження 2l6,00

\72
Мiкробiологiчне дослiдження з
носоглотки на мiкрофлору

досл iдження 270,00

\1з
Мiкробiологiчне дослiдження
видiлень жiночих статевих органiв на
мiкрофлору

дослlдження 360,00



114
Мiкробiологiчне дослiдження
спинномозковоi рiдини на мiкрофлору
та чутливiсть до а/б

дослlдження 465,00

175
Мiкробiологiчне дослiдження з вуха
на мiкрофлору

дослlдження 270,00

1,76

Мiкробiологiчне дослiдження
вiдкритих iнфiкованих ран на
мiкрофлору та чутливiсть до
анибактерiальних препаратiв

досл 1джен ня 312.00

177
Мiкробiологiчне дослiдження з ока на
мiкрофлору

досл iдженнrt 270,00

178
Мiкробiологiчне дослiдження
урогенiтальних органiв на мiкрофлору

дослiдження 362,00

179
Мiкробiологiчне дослiдження
грудного молока на мiкрофлору дослlджен ня 270,00

180
Мiкробiологiчнi дослiдження KpoBi на
стерильнiсть, на мiкрофлору та
чутливiсть

дослiдження 465,00

181
Мiкробiологiчнi дослiдження к€lлу на
дисбактерiоз

дослlджен ня 400,00

182
Визначення чутливостi до
антибiотикiв ( l0- l2 лискiв лля
видiлених культур)

досл lджен ня 90,00

Стажування лiкарiв (провiзорiв) -iHTepHiB у базових закладах та установах
охорони здоров'я, якщо цi лiкарi
(lrровiзорлr) - iнтерни: закiнчили

недержавнi вищi медичнi (фармачевтичнi)
заклilдп освiти1 закiнчили державrli вищi
медичнi (фармачевтичнi) заклали освiти
на умовах контракту; прийнятi на робоry
в недержавнi заклади охорони здоров'я
(недержавнi фармачевтичнi заклади,
пi,lприсмства); повторно проходять

iHTcpHarypy; бажають отриматIr другу
спецiальнiсть в iHTepHarypi (Посr,. КМУ

1l38, розд.I, п.30)

Стажування

183

Стажування лiкаря-iнтерна на
контрактнiй ocHoBi протягом одного
дня пiд керiвництвом лiкаря-акушера-
гiнеколога вищоi категорii, кандидата
медичних наук (вислуга бiльше 20
poKiB)

послуга 344,00

184
Стажування лiкаря-iнтерна на
контрактнiй ocHoBi протягом одного
дня пiд керiвництвом лiкаря-акушера-

послуга 344,00



гiнеколога вищоi категорii, доктора
медичних наук

185

Стажування лiкаря-iнтерна на
контрактнiй ocHoBi протягом одного

лня пiд керiвництвом лiкаря-акушера-
гiнеколога вищоi категорii, кандидата
медичних наук (вислуга вiд 10 до 20
poKiB)

послчга 3 20,00

186

Стажування лiкаря-iнтерна на
контрактнiй ocHoBi протягом одного

дня пiд керiвництвом лiкаря-акушера-
гiнеколога вищоi категорii _

послчга 283,00

48б

Стажування лiкаря-iнтерна на
контрактнiй ocHoBi протягом одного
дня пiд керiвництвом лiкаря-акушера-
гiнеколога першоi категорiТ

послуга 241 ,00

Медичне обслуговування, зокрепtа iз
застосуванням телемедицини, за

договорами iз суб'ектами
господарювання, страховими

органiзацiями (в тому числi з Фоlrдом
соцiальпого страхування Украihи),

Медпчне обслуговування, зокрема iз
застосуванням телемедицини, iноземrlих
громадян, якi тимчасово перебувають на

територii УкраiЪи, в тому чlлслi за
договорами страхування. (Пост. КМУ

1138, розд.I, л.21,22\
Фiз ioTepa п евти ч н i прочелурlr

187 визначення бiодози процедура 73,00

188
Ультрафiолетове опромiнення
носогортанi

процедура 75,00

189 Мiсцеве опромiнення процедура 3 7,00

190
Свiтлотерапiя апаратом "Бiоптрон "

(BapTicTb лiкарських засобiв
оплачуеться додатково)

проLlе/tура 3 7,00

191
Електрофорез (BapTicTb лiкарських
засобiв оплачусться додатково)

процедура 88,00

I92 Магнiтотерапiя процедура 71,00
19з Елек,гростимуляцiя матки п роцедура l06,00

194
Магнiтне поле ультрависокоi частоти-
iндуктотермiя

процеllура l06,00

195 Поле ультрависокоi частоти УВЧ процедура 7l ,00
196 постановка банок процедура 121,00

загальноклiнiч Hi



|97
Первинне лiкарське обстеження
госпiталiзованого хворого

обстежен ня l43,00

198
Первинне лiкарське обстеження
амбулаторного хворого

обстеrкення l l5'00

199
Повторне лiкарське обстеження
амбулаторного хворого

обс,гея<еt-tня 96,00

200
Повторне лiкарське обстеження
госпiталiзованого хворого

оостеження l l5,00

201 Консилiyм амбулаторному хворому послуга 209,00

202 Консилiум госпiталiзованому хворому послуга 3 50,00
20з Передоперацiйний огляд лiкарем огляд ,17,00

5зб Щодений огляд вагiтних лiкарем
акушер-гiнекологом

процедура 46,00

загальне обстеження
новонарожден их

204

Первинна медична оцiнка немовляти
(за шкалою Апгар, ресстрацiя маси
тiла немовляти., реестрацiя довжини
тiла r-rемовляти)

посJlуга l67,00

трансфузiологiя
206 Пiдготовка KpoBi до переливання процедура 342,00

Зопдо Bi
z|| Iнтубацiя i декомпресiя шлунку операцiя з l5,00
2|2 Установка назогастраJIьного зонду операцiя 297,00

Процедури

205
Нашкiрна проба з аJIергенами
(BapT,icTb лiкарських засобiв
сплачуеться додатково)

послуга 39,00

20,7

Iн'екцiя лiкарських засобiв пiдшкiрно,
внутрiшньом'язово (BapTicTb
лiкарських засобiв сплачу€ться
додатково)

процедура 30,00

208

Iн'екцiя лiкарських засобiв
внутрiшньовенна струминна (BapTicTb
лiкарських засобiв сплачу€ться
додатково)

процедура 48.00

209

Внутрiшньовенне краплинне введення
лiкарських засоб iB (BapTicTb
лiкарських засобiв сплачуеться
додатково)

процедура l04,00

2|0 Пункцiйна катетеризацiя apTepii процедура 463,00
2|3 клiзма очисна процедура 172,00

214
Клiзма лiкувальна (BapTicTb лiкарських
засобiв сплачусться додатково)

процедура 97,00

2|5 клiзма за огневим процедура 104,00



2|6 Установка газовiдвiдноi трубки 97.00

217
Обробка шкiрних покривiв з метою
профiлактики пролежнiв процедура l65,00

218 Ранковий туалет i пiдмивання хворого процедура 105,00

219 Катетеризацiя сечового Mixypa та
евакуацiя його вп,!iсту процедура 208,00

220 Пiдготовка операцiйного поля процедура 62,00

221
Позицiювання хворого з метою
профiлактики пролежнiв процедура 44,00

268 Гiгiена порожници рота процедура 29,00

5з7
Забiр матерiалу для визначення
зрiлостi пологових шляхiв
(гормональна кольпоцитологiя)

процедура lз2,00

538
Туалет рани (BapTicTb додаткових
лiкарських засобiв сплачуеться при
необ{iдностi)

процедура 9l,00

5з9
Внутрiшньовенна iнфузiя (BapTicTb
лiкарських засобiв сплачуеться
додац<ово)

llроцедура l59,00

Забирання матерiалу для
досл iдrкен ь

222 Забирання матерiалу для
мiкробiологiчного доgлiдження: кров

процедура 39,00

22з Забирання матерiалу для
м iкробiологiч ного дослiлження: сеча

процедура 7з,00

224 Забирання матерiалу для
м iкробiологiч ного дослiдження: кал

процедура l6,00

225 Забирання KpoBi для лабораторного
дослiдження системи гемостазч процедура 29,00

226 Забирання матерiалу для
цитологiчного дослiдження

процедура 46,00

Бiопсiя

227
Бiопсiя яечника аспiрацiйна лiва
сторона або права сторона операцiя l47б,00

228
Бiопсiя яечника аспiрацiйна обидвi
сторони операцiя |,721,00

229 Бiопсiя яечника лапароскопiчна лiва
сторона або права сторона операrliя 4889.00

2з0 Бiопсiя яечника лапароскопiчна обидвi
сторони операцlя 52зз,00

2з1 Бiопсiя шийки матки операцlя 45 5,00
2з2 Бiопсiя матки операцlя 566,00
Zэ-, Вишкрiбання слизовоi оболонки матки операцiя l684.00
2з4 Фракцiйне вишкрiбання слизовоi

оболонки матки операцlя 1 l78,00



2з5
Вишкрiбання слизовоi
ендоцервiкального кан

операцiя 496,00

2зб
Бiопсiя маткових зв'язок
лапароскопiчна

операчiя 1862,00

15 l Бiопсiя пiхви операцlя 598,00

2з8 Бiопсiя вульви операцlя ýяr 00

2з9 Бiопсiя cTaTeBoi губи операцl я 576,00

240 Бiопсiя отвору бартолiнiсвоi залози операl{lя 598,00

з25 Бiопсiя метастазiв яечника, брюшини операцlя 1572,00

з26 Бiопсiя метастаза са,чьника операцlя l482,00
Спецiальнi зондовi процедури в

гiнекологii

241,
Зондування порожнини матки: проба
Хробака

процедура 1 53,00

242
Зондування порожнини матки: проба
Шиллера

процедура 240,00

Фiзичнi медичнi вправи
24з Вправи для змiцнення м'язiв п роцедyра бl,00

Пункцii
244 Пункцiя субарахноiдального простору оttерацiя 244,00

Пункцiя субдурального простору операцlя 322,00

246 Пункцiя Tpaxei операцiя l50,00

247
Пункцiя плевральноi порожнини лiва
сторона або права сторона

операuiя 38l,00

248
Пункцiя плевральноi порожнини
обидвi сторони

операrliя 5 5 8,00

249

Пункцii заочеревинного простору пiд
контролем ультразвукового
дослiдження (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 563,00

250

Пункцii черевноi порожнини пiд
контролем ультразвукового
дослiдження (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 563,00

25]1 Пункцiя артерiй нижнiх кiнцiвок операцiя 3 28,00

252 Пункцiя центральноi вени операцiя 1 l00,q0

25з
Пункцiя яечника лiва сторона або
права сторона

огrерачiя l677,00

254 Пункцiя я€чника обидвi сторони операцlя 3498,00

255
Пункцiя молочноi за.ltози лiва сторона
або права сторона

операцiя 144,00

256
Пункцiя молочноi залози обидвi
сторони

операцl я 194,00

25"l Пункцiя заднього склепiння пiхви операцiя 347,00



l5э
Пункцiя черевноi порожнини через

задне склепiння пiхви
операцlя з47,00

Каr,етеризачii

258
Катетеризацiя артерiй кiнцiвок лiва
або права сторона

процедура l27,00

259
Катетеризацiя пiдключичноi вени лiва
або права сторона

процедура q71 оо

260
Катетеризацiя вен Bepxнboi кiнцiвки
лiва або права сторона

процедура 89,00

26]1
Катетеризацiя вен нижньоi кiнцiвки
лва або права сторона

процедура 1 l0,00

262 Катетеризацiя сечового Mixypa процедура 250,00

263 Катетеризацiя матки процедура 3 23,00

офтальмологiчнi лiкувальнr

264
Iнстиляцiя очних крапель (BapTicTb
лiкарських засобiв сплачуеться
додатково)

процедура 93,00

Отори нола ри п гологiчнi лiкувальнi
265 Туалет порожнини носа процедура 67,00

266 Тампонада носа передня i задня процеl(ура 58l,00
267 Змазування задньоi стiнки глотки процедура 86,00

гiнекологiчнi лiкувальнl

269
Пiхвовi ванночки (BapTicTb лiкарських
засобiв сплачу€ться додатково)

процедура 83,00

270

Тампонада пiхви з гемостатичною
метою (BapTicTb додаткових
лiкарських засобiв та виробiв
медичного призначення сплачуеться
при необхiдностi)

процелура 85,00

27|

Тампонада пiхви з лiкарським засобом
(BapTicTb додаткових лiкарських
засобiв та виробiв медичного
призначення сплачуеться при
необхiдностi)

процедура 85,00

272 гiнекологiчний масаж процедура l21,00
27з Пертубацiя маткових труб процедура 45l ,00

Зондове харчування
274 Зонд 1 Колоноскопiя дослiдження 53б,00
275 Зонд 2 Фiброгастродуоденоскопlя досл iдження 841,00

Премедикацiя
2,76 Премедикацiя стандартна процедура 1 5 5,00

277
Премедикацiя стандартна iз
неЙролептиком

процедура 247,00

278
Премедикацiя стандартна iз
кортикостероiдом (преднiзолон)

процед),ра l31,00



279
Премедикацiя збалансована
дисоцiативна

процедура l20,00

280
Премедикацiя стандартна 1з

атарактиком
процедура l8з.00

281
Премедикацiя з морфiном та
атарактиком

процедура 227,00

282
Премедикацiя стандартна iз
додатковою тридобовою седацiсю
атарактиком

процедура 460,00

Анестезiя

28з
Нейролептанальгезiя з мiорелаксацiсю
i штучною вентиляцiею легень

наркоз 4939,00

284
Атаралгезiя з мiорелаксацiею i
штучною вентиляцiсю легень

наркоз 4996,00

285
Програмована внутрiшньовенна
анестезiя з мiорелаксацiею i штучною
вентиляцiею легень

наркоз 499з,00

286
Збалансована дисоцiативна анестезiя з
мiорелаксацiею i шryчною
вентиляцiею легень

наркоз 489l ,00

287
Тотальна внутрiшньовенна анестезiя з

мiорелаксацiею i штучною
вентиляцiею легень

наркоз 5054,00

288
Наркоз iнгаляцiйними анестетиками з
наркотичними анальгетиками при
спонтанному диханнi

наркоз 2040,00

289
Наркоз пропофолом з наркотичними
анаJIьгетиками при спонтанному
диханнi

наркоз 22з4,00

290
Наркоз тiопенталом з наркотичними
анальгетиками при спонтанному
диханнi

наркоз l706,00

29]l
Збалансована дисоцiативна анестезiя
при спонтанному диханнi

наркоз з ] l2,00

292
Наркоз iнгаляцiйними анестетиками
при спонтанному диханнi

наркоз l 0l 4,00

29з Епiдуральна анестезiя лiдокаiном LlapKoЗ 1482,00
294 Епiдуральна анестезiя бупiвакаIном наркоз 15l8,00

295
спинномозкова анестезiя
бупiвакаiном Хеви (спинал) наркоз 1462,00

296
Внутрiшньовенна анестезiя (увiдний
наркоз 20 хв.)

наркоз 654,00

297
Внутрiшньовенна анестезiя (кожнi
насryпнi 20хв.)

наркоз 485,00



298
Ендотрахеальний наркоз (увiдний
наркоз 30 хв.)

наркоз 1922,00

299
Ендоr:рахеальний наркоз (кожнi
наступнi З0 хв.)

наркоз 1596,00

300 низькопотокова газова анестезiя наркоз 3 72,+,00

301
Комбiнована спинatльно-епiдуральна
анестезiя

llаркоз 24l 1,00

Iнфузiйна терапiя iнтраоперацiйпа

з02

Iнфузiйна терапiя iнтраопераuiйна при
багатокомпонентнiй
внутрiшньовеннiй нестезii з
мiорелаксацiею i шryчною
вентиляцiсю легень

процедура 2з12,00

30з
Iнфузiйна терапiя iнтраоперацiйна при
внутрiшньовеннiй анестезii i
спонтанному диханнi

процедура l464,00

з04
Iнфузiйна терапiя пiсля операцiй 3-й
гDупи складностi

процедура 492,/,00

з05
Iнфузiйна терапiя пiсля операцiй 4-й
групи складностi

процедура 7543,00

з06
Iнфузiйна терапiя пiсля операчiй 5-й
групи складностi

процедура l7755,00

307
Iнфузiйна терапiя пiсля операцiй 6-й
групи складностi

процедура 28024,00

Парентеральне харчування
з08 Парентеральне харчування часткове послуга 1344,00

з09 Парентеральне харчування повне послуга ]965 00

Копlпенсацiя гостроi к|rововтрати

310
Компенсацiя гостроi крововтрати у
жiнок (дефiцит OL[t 10 - 20 %, об'ем
крововтрати до 1000 мл)

процедура 288з,00

311

Компенсацiя гостроi крововтрати у
жiнок при помiрному ступенi (дефiцит
ОIДt 2l - З0 %, об'см крововтрати до
2000 мл)

процедура 34845,00

з12

Компенсацi гостроi крововтрати в
жiнок при тяжкому ступенi (дефiцит
ОrЦ{ 3l - 40 %, об'ем крововтрати до
3000 мл)

процедура б2з l0,00

зlз
Компенсацiя гостроi крововтрати у
жiнок при надто тяжкому ступенi
(дефiцит ОЦК понад 40 %, об'ем
крововтрати понад 3000 мл)

процедура 85 793,00

з14 Компенсацiя гостроi крововтрати у
дiтей

lIpoLleillypa l479,00



зl5

Компенсацiя гостроi крововтрати у
вагiтних жiнок (дефiцит об'сму KpoBi,
що циркулюе, 10 - 20 0%, об'см
крововтрати до 1000 мл)

процедура 2882,00

7з4

Компенсацiя гостроi крOвовтрати у
вагiтних жiнок при помiрному ступенi
(дефицит OtK 21 - З0 %, об'ем
крововтрати до 2000 мл)

процедура 350l0,00

7з5

Компенсацiя гостроi крововтрати у
вагiтних жiнок при тяжкому ступенi
(дефiцит ОLЦt З 1 - 40 %, об'ем
крововтрати до 3000 мл)

процедура 62520.00

7зб

Компенсацiя гостроi крововтрати у
вагiтних жiнок при надто тяжкому
ступенi (дефiцит ОЩК понад 40 %,
об'ем крововтрати понад З000 мл)

процедура 86634.00

Iнша пiсляоперацiйна терапiя

зlб
Профiлактика пiсляоперацiйноi
paHboBoi iнфекцii одноразовим
введенням

процедура l51,00

Профiлактика тромбоемболiчпих
ускладнень

з17
Профiлактика тромбемболii легеневоТ
артерii антикоаryлянтом прямоi дii

процедура l57,00

318
Профiлактика тромбемболii легеневоi
артерii антикоаryлянтом прямоi дii i
дезагрегантом

процедура 16з,00

319

Профiлактика тромбемболii легеневоТ
apTepii низькомолекулярним
антикоагулянтом прямоi дii
(надропарин кальцiю)

llроцедура l73,00

Анестезiя в yмot]ax полiк.rIilliкrt

з20 Мiсцева iнфiльтративна анестезiя
лiдокаiном процедура 153,00

з2| Мiсцева iнфiльтративна анестезiя
прокаiЪом процедура 157,00

Вiдновлення моторики кишечника

з22
Стимуляцiя моторики кишечника
антихолiнестеразним препаратом
цороткоi дii

процедура 572,00

эlэ

Стимуляцiя моторики кишечника
ганглiоблокатором i
антихолiнестеразним препаратами
короткоi дii

процедура 1 ] 81,00



Вiдновлення функцii зовнiшнього
дихан ня

324
,Щводобове вiдновлення функцii
зовнiшнього дихання (дихальна
гiмнастика)

процедура 85.1,00

Гiнекологiчнi манiпуляцii
з27 Коаryляцiя шийки матки процедура 465,00

ОперацiТ на маткових трyбах

328

Сальпiнгостомiя лапаротомним
доступом лiва сторона або права
сторона (BapTicTb додаткового
медичного забезпечення сплачуеться
при необхiдностi)

операцlя 2457,00

з29

Сальпiнгостомiя лапаротомним
доступом обидвi сторони (BapTicTb

додаткового медичного забезпечення
сплачуеться при необхiдностi)

операшiя 2145,00

з30

Сальпiнгостомiя лапароскопiчним
доступом лiва сторона або права
сторона (BapTicTb додаткового
медичного забезпечення сплачуеться
при необхiдностi)

операцiя 246l ,00

зз1

Сальпiнгостомiя лапароскопiчним
доступом обидвi сторони (BapTicTb
додаткового медичного забезпечення
сплачу€ться при необхiдностi)

операцlя 2з09,00

.rJz Видалення плiдного яйця однобiчно операцiя 2 136,00
JJJ Видалення плiдного яйця двобiчно операцiя 2309,00

зз4

Пластика ампули MaTKoBoi труби по
Бруа (BapTicTb додаткового медичного
забезпечення сплачуеться при
необхiдностi)

операuiя l804,00

зз5

ГIластика ампули MaTKoBoi труби
однобiчно (BapTicTb додаткового
медичного забезпечення сплаччеться
при необхiдностi)

операцlя 2з09,00

ззб

Пластика ампули MaTKoBoi труби
двобiчно (BapTicTb додаткового
медичного забезпечення сплачуеться
при необхiдностi)

операцlя 2466,00

зз7

Хiрургiчна стерилiзацiя лапаротомним
доступом (BapTicTb додаткового
медичного забезпечення сплаччеться
при необхiдностi)

операцlя 2309,00



зз8

Хiрургiчна стерилiзацiя
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

додаткового медичного забезпечення
сплачуеться при необхiдностi )

операцiя 1963,00

зз9

видалення трубноi вагiтностi права
сторона лапароскопiчна або лiва
сторона лапароскопiчна (BapTicTb
додаткового медичного забезпечення
сплачуеться при необхiдностi)

операltiя 2136,00

з40
Перев'язка маткових труб (BapTicTb

додаткового медичного забезпечення
сплачусться при необхiдностi)

операцlя 2з09,00

з4\
Тубоварiоектомiя (BapTicTb

додаткового медичного забезпечення
сплачусться при необхiдностi)

операцiя 2482,00

з42

Вилущування плодового яйця при
трубнiй вагiтностi лапороскопiчним
доступом (BapTicTb додаткового
медичного забезпечення сплачу€ться
при необхiдностi)

операчiя 2l 36,00

з43

Вилущування плодового яйця при
трубнiй вагiтностi лапаротомiчним
доступом (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя 2466,00

Операцii на я€чникy

з44
Лапаротомiя нижньосерединна
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя 26з2,00

з45
Лапаротомiя надлобкова за
Пфанельштилем (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 2941,00

з46

Лiквiдацiя разриву яечника
дiагностична лапароскопiя (BapTicTb

додаткового медичного забезпечення
сплачуеться при необхiдностi)

операцiя 2929,00

347
Резекцiя яечника однобiчно (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя 277 5,00

348
Резекцiя яечника двобiчно (BapTicTb
анестезii оплачу€ться додатково)

операцiя 3641,00

з49
Резекцiя я€чника лапороскопiчна
однобiчно операцlя 49t]4,00

з50
Резекцiя яечника лапороскопiчна
двобiчно

операuiя 5159,00

351
Оварiектомiя однобiчно (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково )

оtlерацiя 2482,00



з52
Оварiектомiя двобiчно (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково
операцiя 2654,00

з5з
Оварiектомiя лапороскопiчна
однобiчно (BapTicTb анестезij
оплачу€ться додатково)

операцiя 2 136.00

з54
Оварiектомiя лапороскопiчна двобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцlя 2309,00

355
Оварiолiзiс однобiчно (BapTicTb

анестезii оплачу€ться додаIц99Ф
операцlя 2482.00

356
Оварiолiзiс двобiчно (BapTicTb

анестезiТ оплачуеться додатково)
операцiя 2827,00

з57
Видалення кiсти яечника однобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцlя 2482,00

358
Видалення кiсти яечника двобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя 2827,00

з59
Видалення кiсти яечника
лапороскопiчно однобiчно (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)
операцiя 4924,00

JoU
Видалення кiсти яечника
лапороскопiчно двобiчно (BapTicTb

анестезii оплачу€ться додатково)
операцlя 2219,00

361
Вилущування кiсти яечника однобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцlя 2461,00

з62
Вилущування кiсти яечника двобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцlя з44з,00

збз
Вилущування кiсти ясчника
лапороскопiчно однобiчно (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя ??17 оп

з64
Вилущування кiсти яечника
лапороскопiчно двобiчно (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)
операцiя 2309.00

з65

Вилущування плодового яйця при
яечниковiй вагiтностi
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

анестезii оплачу€ться додатково)

операцlя 2136,00

Joo

Вилущування плодового яйця при
ясчниковiй вагiтностi лапаротомiчним
доступом (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 2309,00



з61
Лапароскопiчна каутеризацiя ясчника
однобiчно (BapTicTb анестезii
оплачy€ться додатково)

операцlя 1 963,00

368
Лапароскопiчна каутеризацiя яечника
двобiчно (BapTicTb анестезii
оплачусться додатково)

операцlя 213б,00

з69
.Щеструкцiя капсули ясчника
однобiчно (BapTicTb анестезii
оплачyеться додатково)

операцlя 1943,00

з,70
.Щеструкцiя капсули яечника двобiчно
(BapTicTb анестезii оплачу€ться
додатково)

операцlя 2ll5,00

з71
.Щеструкцiя капсули ясчника
лапороскопiчно однобiчно (BapTicTb
анестезii оплачу€ться додатково)

операцiя 2l52,00

5lz
.Щеструкчiя капсули яечника
лапороскопiчно двобiчно (BapTicTb
анестезii оплачyеться додатково)

операцiя 2288,00

э l.,
Коаryляцiя яечника однобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцlя 2l15,00

374
Коаryляцiя ясчника двобiчно (BapTicTb

анестезii оплачусться додатково)
операцiя 7]ng 00

375
Коаryляцiя яечника лапароскопiчно
однобiчно (BapTicTb анестезii
оплачусться додатково)

операчiя 196з,00

з76
Коаryляцiя яечника лапаросколiчно
двобiчно (BapTicTb анестезii
оплачусться додатково)

опепаtllя 1834,00

377
Вiдновлення яечника (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцiя 1902,00

378
Лапароскопiчний дрiлiнг яечника
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя l540,00

ОперацiТ на маткових тrrубах

з79 Сальпiнголiзис однобiчно (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

оп ерацiя l804,00

з80
Сальпiнголiзис двобiчно (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцiя 1893,00

з81
Сальпiнголiзис однобiчно
лапаратропним доступом (BapTicTb
анестезii оплачу€ться додатково)

операцiя l 963,00

з82
Сальпiнголiзис двобiчно
лапаратропним доступом (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операuiя 2l36,00



383

сальпiнголiзис однобiчно
лапароскопiчЕим доступом (BapTicTb

додаткового медичцого забезпечення
сплачyеться при необхiдностi)

операцiя 21з6,00

з84

Сальпiнголiзис двобiчно
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

додаткового медичного забезпечення
сплачуеться при необхiдностi)

операцlя 2309,00

з85
Резекцiя матковоi труби однобiчно
(BapTicTb анестезii оплачусться
додатково)

операцiя 2309,00

з86
Резекцiя матковоi труби двобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операuiя 2482,00

з81
Резекцiя матковоi труби однобiчно
лапаротомним доступом (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)

операцlя 2309,00

388
Резекцiя MaTKoBoi труби двобiчно
лапаротомним доступом (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)
операuiя 24t]2,00

з89

Резекцiя MaTKoBoi труби однобiчно
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

додаткового медичного забезпечення
сплачуеться при необхiдностi)

операцlя 21з6,00

390

Резекцiя MaTKoBoi труби двобiчно
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

додаткового медичного забезпечення
сплачуеться при необхiдностi)

операчiя 2309,00

з9l
Сальпiнгостомiя однобiчно
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

анестезii оплачусться додатково)
оrrерацiя 213 6,00

з92
сальпiнгостомiя двобiчно
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

анестезiТ оплачуеться додатково)
операuiя 2309,00

з9з

Реплантацiя MaTKoBoi труби в матку
пiсля резекцii iстмiчноi частини
однобiчно (BapTicTb анестезii
оплачу€ться додатково)

операцlя 2444,00

з94

Реплантацiя матковоi труби в матку
пiсля резекцii iстмiчноi частини
двобiчно (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

оrrерацiя 2444,00

395
Вилущування плодового яйця з
MaTKoBoi труби однобiчно (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)

операцiя 2482,00



39б
Вилуп{ування плодового яйця з

матковоI труби двобiчно (BapTicTb

анестезii оплачусться додатково)
операцiя 2654,00

з97
Сальпiнгектомiя однобiчно
лапаратропним доступом (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)
операцlя 2308.00

з98
Сальпiнгектомiя двобiчно
лапаратропним доступом (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операчiя 21 73,00

з99
Сальпiнгектомiя однобiчно
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

анестезiТ оплачу€ться додатково)
операцiя 2 1 73,00

400
Сальпiнгектомiя двобiчно
лапароскопiчним доступом (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)
операчiя 2 1 73,00

401
Аднексектомiя лапаратопним
доступом (BapTicTb анестезii
оплачу€ться додатково)

операцIя 2з09,00

402
Аднексектомiя лапароскопiчним
доступом (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 2482,00

40з
Видалення трубноi вагiтностi
однобiчно (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

огlерацiя 2309,00

404
Вида,rення трубноi вагiтностi двобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операчiя 2 l 7з,00

405

Видалення трубноi вагiтностt
однобiчно лапароскопiчним доступом
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя 2 l 73,00

406

Видалення трубноi вагiтностi
двобiчно лапароскопiчним доступом
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцlя 21 73,00

407
Тубоварiоектомiя однобiчно (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцiя 217з,00

408
Тубоварiоектомiя двобiчно (BapTicTb
анестезii оплачусться додатково)

операцlя 2l73,00

409

Вилупryвання плодового яйця при
трубнiй вагiтностi лапаратропним
доступом (BapTicTb анестезiТ
оплачуеться додатково)

операuiя 2 1 73,00

410
Вилущування плодового яйця при
трубнiй вагiтностi лапароскопiчним

операцlя 2 1 73,00



доступом (BapTicTb анестезiI
оплачуеться додатково)

411'
Сальпiнгооварiолiзiс (BapTicTb
анестезii оплачу€ться додатково)

операцlя 2482,00

Операцii на матцi

412
Пiхвовий доступ до матки (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя 2l7з,00

413 Гiстероскопiчний доступ до матки операцiя 2069,00

4|4
Вилуu{ування вузлiв фiбромiоми тiла
матки : видалеЕня фiброматозного
вузла, що народжу€ться

операцlя 25 73,00

4|5
Вилущування вузлiв фiбромiоми тiла
матки: черезпiхвово (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 29l 9,00

4|6 Резекцiя кута матки операцiя 29l9,00

4|7
вiдсiкання дна матки (дефундацiя)
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операшiя 2741,00

4l8 Резекцiя тiла матки операцlя 2741,00

41,9
Амбляцiя ендометрiю (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцiя 2654,00

420 Видалення мiоматазного вyзла операцlя 2,7 |4,00

421
Роз'еднання стiнехiй в порожнинi
матки

операuiя 1890,00

422
Переривання вагiтностi за медичними
показниками l3-21 тиждень вагiтностi

операltiя 1759,00

42з
Ушивання перфорацiйного отвору
матки (BapTicTb анестезii сплачуеться
додатково)

операцiя l891 ,00

424
Коаryляцiя перфорацiйного отвору
матки (BapTicTb анестезii оплачусться
додатково)

операцiя l766,00

425
Ушивання розривiв матки в родах
(BapTicTb анестезii оплачусться
додатково)

операцlя 2з08,00

426
Надпiхвова ампутацiя матки без
придаткiв (BapTicTb анестезiТ
оплачу€ться додатково)

операцiя 2579,00

,,l11
Надпiхвова ампутацiя матки з
придатками (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя 2579,00

428
Надпiхвова ампутацiя матки з трубами
(BapTicTb анестезii оплачу€ться
додатково)

операцlя 2579.00



429
Екстирпацiя матки без придаткiв
(BapTicTb анестезii оплачуеться

воо
операцlя 27l 5,00

430
Екстирпацiя матки з придатками
(BapTicTb анестезiТ оltлачуеться
додатково)

операцlя 27l5,00

431
Екстирпацiя матки з трубами (BapTicTb
анестезii оплачусться додатково)

олерацlя 27l5,00

432
Ампутацiя шийки матки
конусоподiбна (BapTicTb анестезii
оплачусться додатково)

операцlя 211з,00

+JJ
Ампутацiя шийки матки клиноподiбна
(BapTicTb анестезii оплачу€ться
додатково)

операцiя 2428,00

4з4
Ампутацiя шийки матки висока
(BapTicTb анестезii оплачусться
додатково)

операцlя 2 1 7з,00

4з5
Ушивання старих розривiв шийки
матки (BapTicTb анестезii оплачусться
додатково)

операцlя l628,00

4зб
Вентерофiксацiя тiла матки (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя 180,+,00

4з7
Висiчення рудиментарного роry матки
лапаротомним доступом (BapTicTb
анестезii оплачу€ться додатково)

операцlя 2986,00

438
Висiчення рудиментарного роry матки
лапароскопiчним доступом (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя 2986,00

439

Гiстероскопiчне висiчення подовжньоТ
перегородки тiла матки методом
гiстерорезектоскопii (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя l764,00

440
Висiчення рудиментарного роry матки
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя 32l0,00

441
Висiчення рудиментарного другого
тiла матки (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операчiя 32l0,00

442
Вкорочення круглих зв'язок матки при
'rT неправильному положеннi 1 BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операrliя 2028,00

44з
Пiдшивання матки до черевноi стiнки
за круглi в'язки (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операlllя 2668,00



444
Пiдшивання дна матки до передньоi
черевноi стiнки (BapTicTb анестезii
оплачусться додатково)

операцlя 2668,00

445
Мiомектомiя (BapTicTb анестезii
оIIдачуеться додатково)

операцiя 226l,00

446
Ендоскопiчна ампутацiя тiла матки з
придатками (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операчiя з 25 7,00

447
Ендоскопiчна ампутацiя тiла матки без
придаткiв (BapTicTb анестезii
оплачусться додатково)

операцiя 3257,00

448
Ендоскопiчна екстирпацiя матки з
придатками (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операuiя 3257,00

449
Ендоскопiчна екстирпацiя матки без
придаткiв (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя з25,7,00

450
Роз'еднання спайок органiв м€IJIого
тазу (BapTicTb анестезii оплачу€ться
додатково)

операцiя 2444,00

451
Роз'еднання спайок органiв
черевноiпорожнини (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя 27l5,00

452
Роз' еднання спайок лапароскопiчний
адгезiолiзис (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 2173,00

45з

Щеструкцiя ендометрiоiдних уражень
черевноi порожнини та органiв малого
т€ву лапароскопiчна (BapTicTb анестезiТ
оплачусться додатково)

операцlя 2 1 7з,00

454
Штучне переривання вагiтностi
строком до 12 тижнiв методом
кюретажу

операцlя l52l ,00

455
Штучне переривання вагiтностi
строком до 12 тижнiв медикаментозне
переривання вагiтностi 42 днi aMeHopii

операцiя l з40,00

456
Штучне переривання вагiтностi
строком до l2 тижнiв методом
вакуум-аслiрацii

операцiя l225,00

457
Штучне переривання вагiтностi
строком до 12 тижнiв методом
ману€rльноi вакуум-аспiрацii

операцlя 1225,00

458
Видалення завмерлоi вагiтностi
строком до 12 тижнiв операцiя 1225,00



459
Видалення завмерлоi вагiтностi
строком вiд 12 до 22тижнiв операцlя |279,00

460
Видалення завмерлоi вагiтностi
строком до 12 тижнiв методом
кюретажу

операцiя l225,00

461l
Видалення завмерлоi вагiтностi
медикаментозне переривання
вагiтностi строком до 12 тижнiв

операцiя 1225,00

462
Вида.ltення завмерлоi вагiтностi
строком до 12 тижнiв методом
вакуум-аспiрацii

операцiя 1225,00

46з
Видалення завмерлоi вагiтностi до 12
тижнiв методом мануальноi вакуум-
аспiрацii

операчiя 1225,00

464
Видалення завмерлоi вагiтностi
медикаментозне переривання
вагiтностi строком вiд 12 до 22 тижнiв

операцiя 12з 1,00

4б5
Кюретаж порожнини матки при
самовiльному перериваннi вагiтностi
строком до 12 тижнiв

операцlя 1230,00

466
Кюретаж порожнини матки при
самовiльному перериваннi вагiтностi
строком вiд 12 до 22тижнiв

операцlя l2з0,00

467

Переривання вагiтностi в
пiзньомустроку за медичними
показаннями (строком вiд|2 до22
тижнiв вагiтностi) кюретаж
порожнини матки пiсля iндукованого
викидня

операlliя l557,00

4б8
Видалення iз порожнини матки
внутрiшньоматкового цонцептративу

процедура 97,+,00

469 Видалення iз порожнини матки iншого
стороннього тiла операцlя 992,00

470
Видалення iз порожнини матки
згусткiв KpoBi методом мануальноi
вакуум-аспiрацiТ

операцlя 1067,00

471
Бужування маткових труб при
гiстероскопii операшiя 12l7,00

472
Електрокоаryляцiя ендометрiозних
ходiв при гiстероскопii операrцiя 12l7,00

ч/5 Роз' еднання внутрiшньоматкових
синехiй при гiстероскопii операцlя l217,00

474 Полiпектомiя при гiстероскопii операцiя 12l 7.00



475
Видалення пiдслизового мiоматозного
вузла (або частини вузла) при
l коп11

операцlя 1579,00

416
Фракцiйне вишкрiбання матки при
гiстероскопii (за виключенням -

гiстероскопii)
операцiя 12l7,00

477
Кюретаж порожнини матки при
iндукованому методi перериваннi
вагiтностi строком до l2 тижнiв

операцiя l l24,00

478
Видалення залишкiв плiдного яйця
таlабо зryсткiв KpoBi методом
кюретажу

операцiя 1 l21,0t)

479
Видалецня залишкiв плiдного яйця
та./або зryсткiв KpoBi медикаментозне
переривання вагiтностi

операчiя l230,00

480
Видалення залишкiв плiдного яйця
та./або зryсткiв KpoBi методом вакуум-
аспiрацii

операцlя 1 121,00

481
Вида"цення залишкiв плiдного яйця
та"/або зryсткiв KpoBi методом
манYальноi вакуум-аспiрацii

операцiя 1285,00

482
Вишкрiбання матки при плацентарних
полiлах методом кюретажу

операцiя l l21,00

48з
Вишкрiбання матки при плацентарних
полiпах методом вакуум-аспiрацii

оrlерацiя 1 121,00

484
Бiопсiя яечника лапароскопiчна
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операuiя l865,00

485 ,Щiагностична лапароскопiя (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)
операчiя l765,00

481
Лiкувально-дiагностичне вишкрiбання
матки

операцlя 488,00

488
ЛапароскопiчЕа екстирпацiя матки з

придатками (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя 4625,00

489
Лапароскопiчна екстирпацiя матки без
придаткiв (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя 3985,00

490
Лапароскопiчна екстирпацiя матки з
трубами (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 4l25,00

49ll
Лапароскопiчна мiомектомiя (BapTicTb

анестезii оплачуеться додатково)
операцiя з522,00



492
воо

Ушивання розриву широкоТ зв'язки
матки (BapTicTb анестезiТ оплачусться операцiя 3 765,00

Операцii на пiхвi
49з Кольпорафiя операцlя 2287.00

494
Кольпорафiя пiсля розривiв у родах 1-
а ступiнь операцlя 2618,00

495
Кольпорафiя пiсля розривiв у родах 2-
а ступiнь операцiя з051,00

496
Кольпорафiя пiсля розривiв у родах 3-
я ступiнь операцlя 3049,00

497
Висiчення подовжньоi перегородки
пiхви (BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя 2443,00

498 Утворення шryчноi пiхви (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцiя 6276,00

499
Вiдновлення пiхви при частковому ii
зарощеннi (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 4,769,00

500 Лiквiдацiя прямокишково-пiхвовоi
норицi операt(lя 3 765,00

501
Використання синтетичних матерiалi в
та систем для реконструкцii тазового
дна сiтчастий iмплант переднiй

операцIя 4126,00

502

Використання синтетичних матерiалi в
та систем для реконструкцii тазового
дна сiтчастий iмплант заднiй (BapTicTb
анестезii та iмпланту оплачусться
додатково)

операцlя 4267,00

50з

Використання синтетичних матерiал iB
та систем для реконструкцii тазового
дна сiтчастий iмплант тотальний
(BapTicTb анестезii та iмпланту
оплачу€ться додатково)

операцlя 4706,00

504
Використання синтетичних матерiалiв
та систем для реконструкцii тазового
дна методом ТVТ

операцlя 4706,00

505
Використання синтетичних матерiалiв
та систем для реконструкцii тазового
дна методом Тvт-о

операцlя 4706.00

506 Резекцiя пiхви (BapTicTb анестезii
оплачусться додатково)

операцiя з 702,00

507
Вагiнектомiя (BapTicTb анестезii
оплачу€ться додатково)

операцiя 3702,00



508
Видалення кiсти пiхви (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково

операцlя 1407,00

Операцii на вульвi та промежинi

509
Розкритгя абсцесiв великих залоз
пристiнку пiхви (BapTicTb анестезii
оплачу€ться додатково)

операцlя 646,00

5l0
Видалення великих залоз пристiнку
пiхви (BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя 1907,00

5l1
Резекцiя cTaTeBoi ryби однобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операчiя 744,00

5|2
Резекцiя cTaTeBoi ryби двобiчно
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцlя 91 1,00

513
Видалення кондилом (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцiя 13 l0,00

5l4
Видалення зовнiшнiх статевих органiв
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя 2 85 5,00

515
Резекцiя гiпертрофованого клiтора
(BapTicTb анестезii оплачу€ться
додатково)

операцiя 2457,00

5lб Перинеопластика (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя 3 702,00

5\7
Ушивання старих розривiв промежини
1 ступеня (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя 2832,00

518
Ушивання старих розривiв промежини
2 ступеня (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 2941,00

519
Ушивання старих розривiв промежини
З ступеня (BapTicTb анестезii
оплачусться додатково)

операцiя з050,00

520
Кольпоперинеолеваторопластика
(BapTicTb анестезii оплачу€ться
додатково)

операцiя з l58,00

521
Резекцiя вульви (BapTicTb анестезiТ
оплачуеться додатково)

операцlя 294l ,00

Операцii на шийцi MaTKt|

522 .Щiатермокоаryляцiя (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 1264,00

52з Радiохвильова деструкцiя операцlя l 473,00
524 Дiатермоконiзацiя шийки матки операцlя l561,00
525 Полiпектомiя на шийцi матки операцlя l55з'00



526
Ампутацiя шийки матки (BapTicTb

анестезii оплачу€ться додатково)
операцlя 3645,00

527
Екстирпацiя кукси шийки матки
(BapTicTb анестезii оплачусться
додатково)

операtдiя 3248.00

528 .Щiатермоконiзацiя (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя l з 80,00

529
Постановка акушерсього песарiю (без
yрахування песарiю)

операцiя l48,00

5з0 Зняття акушерсього песарiю операцiя l2l ,00

531
Пiдготовка шийки матки шляхом
введення перепiдил-гелю (без

урахування гелю) однократно
операцlя 231,00

5з2
Пiдготовка шийки матки шляхом
введення паJIичек ламiнарiй (без

урахування ламiнатiй) однократно
операцlя 340,00

5зз
Пiдготовка шийки матки шляхом
введення балону (без урахування
ламiнатiй) однократно

операцlя з40,00

5з4 зняття шва з шийки матки операцlя 2з0,00
5з5 ЗНЯТГЯ KIT операlIlя 219,00

Родопомiчнi операчii та манiпуляцii

540
Накладення акушерських щипцiв
типових

операuiя б l7,00

541'
Накладення акушерських щипцi в

порожнинних
операцiя 668,00

542
Накладення акушерського вакуум-
екстрактора при головному
передлежаннi плоду

операцlя 375з,00

54з Ембрiотомiя методом KpaHioToMti операцlя 23l 1,00

544 Ембрiотомiя методом декапiтацii операцlя 24 l 3,00
545 Ембрiотомiя методом споднилотомii операцiя 24з9,00
546 Ембрiотомiя методом клейдотомil операцlя 24з9,00
547 Ембрiотомiя методом евентерацii операцiя 24з9,00
548 РозDив плодового Mixypa - амнlотомlя операцiя 9з4,00
549 Акушерський поворот операцlя з26,00
550 Епiзiотомiя операцiя 437,00
551 Перинеотомiя операцlя 4з7,00

552
Ручне вiддiлення плаценти i видiлення
послiду

операцiя l248,00

55з
Ручне обстеження порожнини матки
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

опепаIIlя 12I3,00



554
пс,етапна деваскуляризацiя матки
(BaLpTicTb анестезii оплачуеться

воо
операцiя l95б,00

555
Накладання шва на шийку матки
(BapTicTb анестезii оплачусться
до,цатково)

операцlя l5l l,00

556
Перiнеорафiя (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя l815,00

557
Епiзiорафiя (BapTicTb анестезii
оп.гIачу€ться додатково)

операцiя 1789,00

558
Упrивання розриву вагiни (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя 1748,00

559
Ушивання розриву слизовоi статевих
ryб (BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцiя 2з24,00

560
Упrивання гематоми (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя 2659,00

561
Py,rHe вiддiлення i видiлення послiду
(BapTicTb анестезii оплачуеться
додатково)

операцlя 108з.00

562
Py,rHe обстеження cTiHoK порожнини
ма,гки (BapTicTb анестезii оплачуеться
доllатково)

операцiя l060,00

56з

IHcTpyMeHTa,rbHa ревiзiя cTiHoK
порожнини матки пiсля пологiв
(BapTicTb анестезii оплачу€ться
додатково)

операцIя 459,00

564
УrrIивання розриву промежини l
ст},пеню (BapTicTb анестезii

jпJIачусться додатково)
операцlя 1l37,00

565
Ушивання розриву промежини II
сту,пеню (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцiя з499,00

566
УrrIивання розриву промежини III
сту пеню (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 3766,00

567
Накладання гемостатичного
коллпресiйного шва B-Lynch операцlя l36l ,00

568
Вс:гановлення внутриматкового
балона операчiя 1 l59,00

569
Реrиодуляцiя нижнього маткового
сегмента операцiя 15l7,00

Пологи при тазовому передлежаtlнi
та iнструментальна допомога



570
Екстракцiя плоду за тазовий кiнець за

операIllя l667.00

57I
Екстракцiя плоду за тазовий кiнець за
двi нiжки операцlя I212,00

572 Екстракцiя плоду за тазовий кiнець за
паховий згин операцiя l257.00

KecapiB (кесарський) розтиIl
57з _ЦIlоведення пологiв операцiя 2908.00

574
KecapiB (кесарський) розтин
трансперитонеальний (BapTicTb

9ц99]9эЦ !дде:у9щ9! дsдатково)
операцlя 5 93 3,00

575
KecapiB (кесарський) розтин
екстраперитонеальн и й (BapTicTb

зцеq9:Ц !цдqчý]ься додатково )

операцlя 59l8,00

5,]6

KecapiB (кесарський) розтин у
нижньому сегментi поперечним
доступом (BapTicTb анестезii
оп;[ачуеться додатково)

операцiя 5 285,00

577
KecapiB (кесарський) розтин icTMiKo-
коI)поральний (BapTicTb анестезii
опJIачуеться додатково)

операцlя 5 285,00

578

KecapiB (кесарський) розтин пiхвовим
доступом у TepMiH вагiтностi 14-28
тиrкнiв (BapTicTb анестезii оплачусться
долатково)

операцlя 5 045,00

Видалення новоутворення м'яких
_ тканцн тулуба

579
Ви,цалення новоутворення м'яких
тканин в сiдничнiй дiлянцi (BapTicTb
qц9ý]ЁЦ !д щдJодатково)

операцlя l64з,00

Операцii на черевнiй cTiHui

580
Лаlrаротомiя (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операчiя з l l2,00

581
Лаrrаротомiя кутоподiбним доступом
за I{epHi (BapTicTb анестезii
9цдзgуýI!9дд9дqтково )

операцiя з l l2,00

582
Релапаротомiя (BapTicTb анестезiТ
!цдзху9ц9дл9дqццsво) операцlя з0l0,00

583
Програмована санацiйна лапаротомiя
(BapTicTb анестезii оплачуеться

д9д€дц9д9I
операцiя з l l2,00

584 .Щiагностична лапаротомiя (BapTicTb
анестезii оплачусться додатково)

операl(lя 3 l l2,00

585
Пробна лапаротомiя (BapTicTb анестезiТ
опл,ачуеться додатково)

операцlя з781 ,00



586
Ушивання евентерацii (BapTicTb
анестезii опJIачусться додатково

операцiя 36l4,00

587
Висiчення лiгаryрних нориць (BapTicTb
анестезii оплачуеться додатково)

операцlя з447,00

588
Ушивання дiастазу прямих м'язiв
живота (BapTicTb анестезii оплачу€ться
додатково)

операцlя з447,00

589
Роз'сднання спайок (BapTicTb анестезii
оплачyсться додатково)

опеl]аIl lя з l29,00

590
Накладання вторинних швiв на
черевну cTiHKy

опеоаIIlя 479,00

591
Розкриття та дренування абсцесу
черевноТ стiнки (BapTicTb анестезiТ
оплачуеться додатково)

операцiя зз46,00

592
Абдомiнопластика (BapTicTb анестезii
оплачуеться додатково)

операцlя 4786,00

59з

Висiчення жировоТ тканини при
рубцевiй деформачii i жирових
новоутвореннях шкiри (BapTicTb
анестезii оплачу€ться додатково)

операцlя 3 1 8з,00

Манiпуляцii
594 Аналгоседацiя процеl(ура 6.]0.00

595
Внутршньовенний наркоз в

амбулаторних умовах до 30 хв
процедура 994,00

59б
Внутршньовенний наркоз в
амбулаторних умовах до 60 хв процедура l452,00

597 Ендотрахiальний наркоз на 60 хв процедура 2428,00

598
Замiна пов|язки передурального або
центрального катетара (з розхiдними
матерiалами)

операцlя 494,00

599 Назотрахеал ьна iнтубацiя трахеi операцiя 169,00
600 Пiслянаркозний нагляд (60хв) послуга 2442,00
601 Складна iнryбацiя операrцiя 4l55,00
602 спинномозкова анестезiя гlаl]коз 1955,00

60з
Комбiнована спiнально-епiдуральна
анестезiя операцlя 4l 75,00

604
Комбiнована спiнально-епiдуральна
анестезiя з в/в седацiею

операцlя 1537,00

605
Комбiнована спiна.llьно-епiдуральна
анестезiя з iнтубацiею Tpaxei

операцiя 1537,00

606
Комбiнована спiнально-епiдуральна
анестезiя (санацiя) операцtя 4125,00

Вiддiлення анестезiТ та iнтенсивноi
терапii



601
Перебування 1-i години у вiддiленнi
анестезiологii та iнтенсивноi терап ii година 699,00

608
Перебування першоТ доби у вiддiленнi
анестезii та iнтенсивноi терапii
пlсляоперацlиних IIацlснтlв

доба б l 59,00

609

Перебування першоi доби у вiддiленнi
анестезii та iнтенсивноi терапii
пацiентiв з екстрагенiтаJIьною
паталогiею

доба 74,7],00

ОперацiI на черевнiй порожнинi

610
Вiсцеролiз при лапаротомii (додатковi
витрати на матерiальне забеспечення
сплачyються окремо)

операцiя 5276,00

61l
Вiсцеролiз при лапароскопii
(ло.чатковi витрати на матерiальне
забеспечення сплачуються окремо)

операцiя 5666,00

ОперацiТ при запальпих
захворюва н нях

6|2 Накладання вторинних швlв операцlя з70,00

613
Розкриття абсцесу пiсляоперацiйного
рубця

операцlя 56l ,00

6|4 Розкриття абсцесу м'яких тканин операtliя 45 8,00
Амбулаторне спостереження

ва гiтностi

615
Пренатальне спостереження вагiтноi у
першому триместрi

вlдвlду ван ня 209,00

б16
Пренатальнне спостереження вагiтноi
y другому триместрi

вlдвlдування 209,00

6|7
Пренатальне спостереження вагiтноi у
третьому триместрi

вlдвlдування 24.+.00

618
Спостереження медичноi сестри за
станом пацiента протягом однiеi
години

процедура 299,00

619
Спостереження лiкаря акушера-
гiнеколога за станом пацiснта
протягом однiеi години

llроцедура 236,00

620
Спостереження молодшого медичного
персонаJIу за станом пацiснта
протягом однiеi години

процедура 85,00

Амбулаторне спостереження пiсля
пологiв

62]'
Постнатальне амбулаторне
спостереження пiсля пологiв

вiдвiдування 186,00

Контрацептивнi процедyри



622

Введення внутрiшньоматкового
контрацептиву (BapTicTb
внутрiшньоматковоi спiралi
сплачуеться додатково)

процедура 229,00

Iншi послчги
62з MAR-test процедура з90.00
624 Крiоконсервацiя сперми процедура l l43.00
625 Спермограма процеJIура 276.00

626

Трансвагiнальна аспiрацiя фолiкулi в
для отримання ооцитiв (BapTicTb
додаткових лiкарських засобiв та
виробiв медичного призначення
сплачусться окремо)

процедура з350,00

627 Iнсемiнацiя ооцитiв (IVF) процедура 3989.00

628
Iнтрацитоплазматична iH' екцiя
спермiя (ICSI) процедура 7бз 1,00

б29

Культивування ембрiонiв (BapTicTb
лiкарських засобiв та виробiв
медичного призначення сплачу€ться
додатково)

процедура 1з4з,00

630
Ембрiотрансфер (BapTicTb лiкарських
засобiв та виробiв медичного
призначення сплачуеться додатково)

процедура 2|26,00

631
Крiоконсервацiя ооцитiв (кiлькiсть
KpioTeKiB максимально на 10 ооци.гiв) процедура 54l l ,00

о3 z Крiоконсервацiя ембрiонiв (кiлькiсть
KpioTeKiB максимально на 4 ембрiона) процедура з851,00

бзз Внутрiшньоматкова iнсемiнацiя процедура 1з59.00

бз4

Розморожування крiконсервованих
ембрiонв/ооцитiв (BapTicTb додаткових
лiкарських засобiв та виробiв
медичного призначення сплачуеться
окремо)

процедура l63 l ,00

Лазерний хетчiнг (розсiчення
блискучоi оболонки ембрiона)
(BapTicTb додаткових лiкарських
засобiв та виробiв медичного
призначення сплачуеться окремо)

бз5 процедура 799.00

7з,7 Бiопсiя бластомерiв/троф"к.одер"" процедура з252_00

7з8

.Щоставка бiологом бiоматерiалу в iншi
заклади охорони здоров'я (за З0 хв.)
(без врахування BapTocTi транспортних
витоат)

Харчування, перебування

послуга l23,00



7з9
Харчування при перебуваннl в палатl з

полiпшеним сервiсним
обслYговуванням пDотягом одного дня

послчга l21 ,00

740
Перебування в палатi з полiпшеним
сервiсним обслуговуванням IIротягом
однiеТ доби (для однiсi особи)

послчга 25з,00

Код
послуги

Найменуванllя послуги Одиниця
ви пr ipy

Ва pTicTb
без

плв,
грн.

Терапевтична стоматоllоr,iя

640

Первинний огляд хворого в терапii
(включае запис анамЕезу, фiзичних
обстежень, запланованоi програми
дiагностики та лiкування)

огляд 85,00

641
Огляд порожнини рота, визначення
пародонтологiчного статусу

порада 254,00

642
Порада в терапii, якщо хворий
звернувся тiльки за порадою в терап ii огляд 85,00

643

Повторний огляд амбулаторного
хворого в терапii (включае запис
анамнезу, фiзичного обстеження,
контролю призначеного лiкування)

огляд 85,00

644

Консультацiя хворого в терапii
(запис огляду та порада, данi на
прохання лiкаря, який лiкус, iншим
лiкарем для спецiальноi оt_tiнки стану
та подальшого лiкування)

консультацiя 85,00

645

Комплексне первинне обстеження
дитини, оформлення облiковоi
документацii, стану прикУсУ,
пародонту, iндексiв гiгiени, РМА,
КПВ, локальноi демiнералiзацii,
ступеня активностi Kapiccy, плану
диспансерiзацii, реабiлiтацii та
профiлактики

огляд 342,00

646

стоматологiчне обстеження на
амбулаторному прийомi або при
профiлактичних оглядах, складання
плану профiлактики

дослlдження 85,00

64,] Знеболювання провiдникове в терапii п роцедура 1 43,00

648
Знеболювання iнфiльтрацiйне в

Tepaпii
лроцедура l 0l .00



649 Знеболювання аплiкацiйне в те це 42.00

650
Огляд poToBoi порожнини та
визначення гiгiенiчного iндексу в
терапii

процедура l72,00

65l Визначення пародонтального iндексу
_(8])эа Расселом процедура 85,00

652
визначення iндексу гiгiсни
порожнини рота за Федоровим-
Володкiною

процедура 89,00

653
Визначення iндексу гiгiени
порожнини рота Грiн-Вермiльона процедура 89,00

654
Визначення iндексу гiнгiвiту Сiлнес-
Лое процедура 8 5,00

655 Визначення папiлярно-маргiнально-
€чIьвеолярного iндексу гiнгiвiту процедура 85,00

656
Визначення ступеня ураження
фуркацii KopeHiB зубiв (вертикальна
резорбцiя KicTKoBoT тканини)

процедура 85,00

657
Визначення патологiчноi pyxoMocTi
зубiв проце/(ура ,+2,00

658 l Аналiз рентгенограми прицiл"r"I -Г"р"ц.дур" 42.00
659 Аналiз панорамноi ренl.генограми процелура 85,00

бб0 заповнення та аналiз
одонтопародонтограм процедура 85,00

661 Визначення травматичноi оклюзii процедура l з 7,00
662 Проба Шиллера-Пiсарева процедура 46,00

66з ,Щiагностичне використання
фарбуючих речовин процедура 43,00

664 Зняття м'якого зубного HtulboTy з
ycix зубiв процедура l28,00

665
Зняття зубного камеЕю, нttльоту
iнструментальним способом з ycix
зlбiв

процедура 682,00

666
Зняття зубного каменю, нальоту за
допомогою ультразвукового апарата
з ycix зубiв

процедура 5?q пп

667 Вибiркове пришлiфовування зубiв,
усунення травматичноi оклюзii процедура l89,00

б68 Вiдбiлювання зубiв процедура 259,00

669 tsибiркове пришлiфовування
горбикiв зубiв в терапii процедура 189,00

670 Флюоризацiя зубiв процедура l44,00

6,7I
Закриття фiсур одного зуба
герметиком процедура l68,00

672 Проведення ремiнералiзуючоi терап ii проце.rl},ра l 10,00



67з
Контроль за гiгiсною poToBoi
пооожнини процедура l 61 ,00

674
Навчання правилам гiгiсни
порожнини рота

процедура l 61 ,00

675
Проведення професiйноТ гiгiени ycix
зубiв процедура 5 17,00

676 Усунення мiсцевих подразнюючих
факторiв процедура 97,00

677
Усунення шкiдливих звичок
(навчання, консультацiя MaTepi та
дитини)

процедура 226,00

678
Лiкування одного зуба при
поверхневому i середньому Kapicci
(без накладання пломби)

процедура lз8,00

679
Лiкування одного зуба при
глибокому Kapieci (без накладання
пломби)

процедура 225,00

б80 Усунення дефекту пломби п роцедура 8 8,00

б81
Срiблення поверхнi або rlорожнини
зуба процедура 48,00

682 Накладання кофердаму процедура l8з.00

683
Препарування карiозноi порожнини
(або трепанацiя коронки), розкриття
роry пульповоi камери

процедура |27,00

684 Накладання девiталiзуючоi пасти та
пов'язки процедура 46,00

685 Пульпотомiя процедура l42,00
686

Екстирпацiя пульпи з одного кореня
зуба процедура l13,00

687
Пломбування одного каналу кореня
зуба пастою, що полiмеризуеться
(цементом)

процедура 2 1 з,00

688

Пломбування одного каналу кореня
зуба пастою, що полiмеризусться, та
ryтаперчевими штифтами (або
термопластом)

процедура 228,00

689 Закритгя перфорацii каналу зуба або
перфорацii дна пульповоi камери процедура 93,00

690
Накладання лiкувальноi пов'язки при
лiкуваннi Kapiccy та його ускладнень

процедура 52,00

691
Iнструментальна та медикаментозна
обробка одного каналу зуба процелура l78,00

692
Механiчне та хiмiчне розширення
облiтерованого каналу зуба процедура 466,00



69з
Розпломбування кореневого каналу
зуба, запломбованого пастою, що
полiмеризуеться, або цементом

процедура 591,00

694
Вилучення стороннього

ц:аналу зуба
тlла 1з

процедура б90,00

695 Видалення постiйноi пломби процедура 85,00

696
Введення парапульпарних штифтiв
для покращення фiксачii
композитноi пломби

процедура 245,00

697
Вiдновлення зруйнованоi коронки
однокореневого зуба пломбуванням
композитним матерiалом

процедура бз0,00

698

Вiдновлення зруйнованоТ коронки
однокореневого зуба за допомогою
дротяного каркасу, анкерних
штифтiв, пластмаси або
композитного матерiалу

процеl(ура 892,00

699

Вiдновлення зруйнованоi коронки
однокореневого зуба за допомогою
дротяного каркасу, анкерних
штифтiв та свiтлополiмерного
матерiалу

проtlедура l377,00

700

Вiдновлення зруйнованоi коронки
багатокореневого зуба за допомогою
дротяного каркасу, анкерних
штифтiв, пластмаси або
композитного матерiалу

процедура l2з2,00

701

Вiдновлення зруйнованоi коронки
багатокореневого зуба за допомогою
дротяного каркасу, анкерних
штифтiв та свiтлополiмерного
матерiалу

процеllура 1735,00

702

Вiдновлення зруйнованоi коронки
однокореневого зуба за допомогою
скJIоволоконного штифта та
композцтного матерiалу

процедура 897,00

70з

Вiдновлення зруйнованоi коронки
однокореневого зуба за допомогою
скловолоконного штифта та
с вiтлоп олiмерного матерiалу

процедура l440,00

704

Вiдновлення зруйнованоi коронки
багатокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтiв /
скJIоволоконноТ балки та
композитного матерiалу (BapTicTb

процедура l243,00



скловолоконних штифтiв або
скJIоволоконноi балки сплаччеться
додатково)

705

Вiдновлення зруйнованоТ коронки
багатокореневого зуба за допомогою
скJIоволоконних штифтiв /
скJIоволоконноi балки та
с в iтлоп ол iMepH о го матерiалу
(BapTicTb скловолоконних штифтiв
або скловолоконноi балки
сплачуеться додатково)

процедура 19з7,00

706

Лiкування гострих форм стоматиту
(гострий герпетичний стоматит,
гострий афтозний стоматит,
кандидоз, травматичне ушкодження i
т. iH.)

процедура l5l,00

707

Лiкування захворювань пародонту :

накладання лiкувальноi пов'язки на
ясна та зубоясневi кишенi (одне
вiдвiдування)

процедура 120,00

708
Обробка уражених поверхонь
слизовоi оболонки. лiкувальн i

пов'язки (одне вiдвiдування)
процедура 152,00

709
Накладання на ясна лiкувальних
пов'язок, що твердiють в порожнинi
рота

процедура 293,00

710
Шинування 4-х зубiв лiгатурою,
ш в идкотверд iюч ою пластмасою або
хiмiчним композитом

процедура 3 05,00

7|1
Шинування 4-х зубiв шинуючою
скловолоконною стрiчкою та
с вiтлопол iMepH и м матерiалом

процеllура 1600,00

7|2 Кюретаж пародонтальних кишень 2-
х зубiв процедура 907,00

,7 |з .Щiатермокоаryляцiя ясен процедура 92,00
7|4 Накладання тимчасовоi пломби процедура 47,00
715 Видалення тимчасовоi пломби про цедчра 42,00

716 Виготовлення i накладання вкладки в
однокореневий зуб процелура 820,00

717
Виготовлення i накладання вкладки в
багатокореневий зуб

процедура 1090,00

718
Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiccy та Його ускладнень iз
цементу типу "Унiцем", при

процедура 50,00



реставрацiiдо 1/З коронки зуба
(лiкування зуба та анестезiя
сплачуються додатково)

7|9

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiecy та його ускладнень iз
цементу типу "Унiцем", при
реставрацii до 2/З коронки зуба
(лiкування зуба та анестезiя
сплачуються додатково)

процедура 5 1,00

720

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiccy та його ускладнен ь iз
цементу типу "Унiцем", при
реставрацii yciei коронки зуба
(лiкування зуба та анестезiя
сплачуються додаткgво)

процедура 5 1,00

721

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiecy та його ускладнень iз
композитного матерiа"чу типу
"Compolux", при реставрацii до 1/З
коронки зуба (лiкування зуба та
анестезiя сплачуються додатково)

Ilроцелура l57,00

722

накладання пломби при лiкуваннi
Kapiecy та його ускладнень iз
композитного матерiалу типу
"Compolux", при реставрацii до 2/3
коронки зуба (лiкування зуба та
анестезiя сплачуються додатково)

процедура l65,00

72з

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiecy та його ускладнень iз
композитного MaTepia,Ty типу
"Compolux", при реставрацii yciei
коронки зуба (лiкування зуба та
анестезiя сплачуються додатково)

процедура 172,00

724

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiecy та його ускладнень iз
свiтлополiмерного матерiалу типу
"Charisma Classic", при реставрацii
ло 1/3 коронки зуба (лiкування зуба
та анестезiя сплачуються додатково)

процедура 759,00

725

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiccy та його ускладнень iз
свiтлопол iмерного матерiалу типу
"Charisma Classic", при реставрацii
до 2/3 коронки зуба (лiкування зуба
та анестезiя сплачуються додатково)

процедура 922,00



726

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiecy та його ускладнень iз
свiтлополiмерного матерiалу типу
"Charisma Classic", при реставрацii
yci€i коронки зуба (лiкування зуба та
анестезiя сплачуються додатково)

процедура 1034,00

727

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiccy та його ускладнень iз
склоiномерного MaTepiary типу
"Ketac molar", при реставрацii до 1/З
коронки зуба (лiкування зуба та
анестезiя сплачуються додатково)

процедура l82,00

728

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiecy та його ускладнень iз
склоiномерного MaTepizuly типу
"Ketac mоlаr", при реставрацii до 2/3
коронки зуба (лiкування зуба та
анестезiя сплачуються додатково)

процедура 215,00

729

Накладання пломби при лiкуваннi
Kapiccy та його ускладнень iз
склоiномерного матерiалу типу
"Ketac molar", при реставрацii yciei
коронки зуба (лiкування зуба та
анестезiя сплачуються додатково)

процедура 248,00

Iншi стоматологiчнi послуги

7з0
Внутрiшньошкiрна алергологiчна
проба (без урахування BapTocTi
медикаментiв)

процедура 8l,00

7з\
Забезпечення хворого та медичного
персоналу засобами iндивiдуального
захисту

процедура 40,00

В.о. директора
кНП (кМПБ лЪ 3) Назарiй ГИЧКЛ



Додаток 1

до Положення про порядок наданIIя
платних послуг комунальним
некомерцiйним пiдприсмством
<киiъський мiський пологовий
будинок Jф 3> виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi
мiськоi державнот адмiнiстрацii)
(пункт 2.2)

Перелiк посад працiвникiв, що надають послуги у КНII (кМПБ ЛЪ3)

лъ
п/п

Вiддiлення, яке нада€ послугу посади вiд повiда;l ь lr rI х tlсiб

l Акушерське вiддiлення Nэ 1 з
операцiйним блоком

1.1. Завiдувач вiддiлення, JIiKap-
акушер-гiнеколог

1.2. Акушерка старша (акушер
старший)

1.3. Акушерка (акушер)
1.4. Молодша медична сес.гра

(молодший медичний бра г) з
догляду за хворими

1.5. Молодша медична сестра
(молодший меличний брат)
(санiтарка-буфетниця, сан iTap-
буфетник)

2 Акушерське вiддiлення .J\! 2 з
операцiйним блоком та
пiсляпологовим блоком
спiльного перебування MaTepi i
новонародженого

2.1. Завiдувач вiллiлеrrня, Лi кар-
акушер-гiнеколог

2,2. Акушерка старша (акушер
старший)

2д.
Акушерка (акушер)
Молодша медична сестра
(молодший медичний брат) з

догляду за хворими

2.5.
Молодша медична сестра
(молодший медичний брат)
(санiтарка-буфетни шя, cattiTap-
буфетник)

--_]

-]



3 Вiддiлення патологii вагiтностi
та екстрагенiтапьноi патологii

3.1. завiдувач вiддiлення, Лiкар-
акушер-гiн е кол о г

J,/.. лкушерка старша ( akyuIcp
старший)

з.з Акушерка (акушер)
з.4. Молодша медична сестра

(мололший медичний брат) з

догляду за хворими
з.5. Молодша медична сестра

(молодший медичний брат)
(санiтарка-буфетниця, caHiTap-
буфетник)

1 Вiддiлення гiнекологii та
ендоскопiчноi хiрургii

4.1. Завiдувач вiддiлення, Лiкар-
акушер-гiнеколог

4.2.
4.з.
4.4.

Лiкар-хiрург
Лiкар-ендоскопiст
Cecтpa медична с,гарша (браr.
медичний сr,апtrlи й)

4.5.
4.6

Сестра медична (брат медичний)
Сестра медична операцiйна (брат
медичний операцiйний)

4.7. Молодша медична сес.гра
(молодший медичний брат) з
доглядч за хвопими
Молодша медична сестра
(молодший медичний брат)
(санiтарка-буфетн ичя. сан iTap-
буфетник)

Анестезiологiчне вiддiлення з
лiжками iнтенсивноi терапii,
операцiйним блоком та
лiкарняним банком KpoBi

5.1,

-> ,l,

завiдувач вiддiлення, Лiкар-
анестезiолог
Лiкар-трансфузiолог

5.3. Старша сестра медична-анестезис.г
(старший брат медичrtий-
анестезист)

5.4, Сестра медична операцiйна (браr^

медичний операцiйний)

]
]



5.5. Сестра медична-анестезист (брат
медичний-анестезист)

5.6. Сестра медична (брат меличний)
Молодша медична сестра 

]

(молодший медичний брат) з 
i

догляду за хвоDими
(; Вiддiлення анестезiологii та

iнтенсивноi терапii
новоцароджених

6.1. завiдувач вiддiлення, Лiкар-
педiатр-неонатолог

6.2. -Цiкар-анестезiолог дитяч и й
6.з. Лiкар-невролог диr,ячий
6.4. Лiкар-офтальмолог дитячий
6.5, Сестра медична старша (брат

медичний старший)
6,6. медична (брат медичний
6.7. Молодша медична сестра

(молодший медичний брат) з

догляду за хвоDими
7 Вiддiлення новонароджених з

постiнтенсивним та
неонатальним доглядом

,7 
,1. Завiдувач вiддiленrrя, Лiкар-

педiатр-неонатолог
,7.2.

Сестра медична старша (брат
медичний старший)

7.з. медич на (брат ме,,tичtlий
Молодша медична сестра
(молодший медичний брат) з
догляду за хворими

8 Приймальне вiддiлення
8.1. Завiдувач вiддiлення, Лiкар-

акушер-гiнеколог
8,2. Лiкар-рентгецолог
8.3. Лiкар-iнфýкцiонiст
8.4. Лiкар-фiзiотерапевт
8.5. Лiкар з ультразвуковоi

дiагностики
8.6. Сестра медична старша (браl,

медичний старший)
8.7. медична ( браr, медичrrrrй
8.8. Акушерка (акушер)
8.9, Сестра медична (брат медичний) з

фiзiотерапiТ

--]



8.10.

Амбулаторне вiддiлення
акушерсько-гiнекологiчного
спостереження

Завiлувач вiддiлелrня. JIi кар-
акушер-гiнеколог

8,1 1.

9

9.1.

9.2, лiкар-онколог
Лiкар-гi неколa a-.r,-,*.,, n.r"9.3.

9.4. Лiкар-гiнеколог дитячоI.tl та
пiдлiткового BiKv
лiкар-ендокринолог
Лiкар-терапевт

9.5.
9.б.
9.7.

| 
Акушерка старша (акушер

l стаоший)
l дкушерка (акчшео )

l Молодша медична сесl ра
j (мололший меличний брат)

] 
(сан iтарка-приб иральн и ця.

l санtтар-приOиральник)

I

I

l JавIдувач вtддiлен ня, Лiкар-
l лаооDант

l Старший фельлшер-лабораr rl
| Лаборант (медицина)

] 
Молодша медична сестра

| 
(мололший меличний брат)
(санiтарка-прибиральн и ця,
сан iтар-приби Dальни к )

Бiолог
_ffi

9.8.
9.9,

l0 D:--:DrллrJlýння лаооРа1
дослiджень

]орних

10.1 .

l0.2.
1 0.з.
10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

1q
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