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ПРЕЙСКУРАНТ 
 цін на платні медичні послуги,що надаються  ОКНП «Чернівецька 

лікарня швидкої медичної допомоги» : 

 

1.  Консультативні медичні послуги  за зверненням громадян, що 

надаються без направлення лікаря первинної медичної допомоги.  
Назва послуги Одиниця 

виміру 

Вартість, грн.   

(без ПДВ)     

Вартість консультативних послуг за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікаря 
1 година 188,00 

 

2. Консультативна медична допомога лікарями-консультантами 

іншим лікувальним закладам. 
Назва послуги Одиниця 

виміру 

Вартість, грн.         

(без ПДВ) 

Вартість послуг консультативної медичної 

допомоги іншим лікувальним закладам лікарями-

консультантами відповідних наукових ступенів:  

1 година  

1. Професор, доктор медичних наук 1 год. 229,0 

2. Доцент або кандидат медичних наук 1 год. 191,0 

3. Особи, які не мають наукового ступеня, зі 

стажем роботи не менше 5 років 
1 год. 167,0 

 
3. Лікувальний масаж частин тіла. 

№ 

п/п 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Вартість в 

грн. (з 

ПДВ)         

  Лікувальний масаж 1 

процедура 
 

1 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-

тімяної ділянок) 
 

59,0 

2 Масаж обличчя (лобної, навколо очної, 

навколо вушної ділянок, верхньої та нижньої 

щелепи) 

 

89,0 

3 Масаж шиї  77,0 

4 Масаж комірцевої зони  70,0 

5 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та 

ділянки лопатки 
 

98,0 

6 Масаж верхньої кінцівки   68,0 

7 Масаж плечового суглоба (верхньої третини 

плеча, ділянки плечового суглоба та 
 

77,0 
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надпліччя тієї ж сторони) 

8 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини 

передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та 

нижньої третини плеча) 

 

77,0 

9 Масаж променево- запясного суглоба 

(проксимального відділу кисті, ділянки 

променево-запясного суглоба та передпліччя) 

 

79,0 

10 Масаж кисті та передпіччя  77,0 

11 Масаж ділянки грудної клітки   105,0 

12 Масаж спини (від 7 шийного 1 поперекового 

хребця) 
 

88,0 

13 Масаж мязів передньої черевної порожнини  89,0 

14 Масаж попереково-крижової ділянки  79,0 

15 Сегментний масаж попереково-крижаної 

ділянки 
 

70,0 

16 Масаж спини та попереку  98,0 

17 Масаж шийно-грудного відділу хребта  98,0 

18 Сегментний масаж шийно-грудного відділу 

хребта 
 

98,0 

19 Масаж ділянки хребта задньої поверхні шиї, 

спини та попередньо-крижової ділянки від 

лівої до правої задньої аксилярної лінії) 

 

107,0 

20 Масаж нижньої кінцівки  79,0 

21 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки 

ступні, гомілки, стегна, сідничої та 

попереково-крижової ділянки) 

 

117,0 

22 Масаж тазостегнового суглоба  79,0 

23 Масаж колінного суглоба  79,0 

24 Масаж ступні та гомілки  60,0 

25 Масаж гомілково-ступневого суглобу  60,0 

26 Загальний масаж  (у дітей грудного та 

ясельного віку) 
 

126,0 

 

4. Ультразвукові дослідження (гепатобіліарної системи, сечостатевої 

системи, поверхневих структур, м’яких тканин, кісток,  суглобів, судин 

та органів грудної клітки):  
№ 

п/п 

Назва послуги Одиниця 

вимірювання 

Вартість,  

грн.        

(без ПДВ)         

УЗІ органів гепатобіліарної системи 

1 Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні 

протоки + підшлункова залоза + селезінка 
одна процедура 209,0 

По окремих органах: 

2 печінка + жовчний міхур + жовчні протоки одна процедура 119,0 
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3 печінка одна процедура 89,0 

4 жовчний міхур + жовчні протоки одна процедура 89,0 

5 підшлункова залоза одна процедура 119,0 

6 селезінка + судини портальної системи одна процедура 119,0 

 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи 

   Для чоловіків: 

1 Комплексно: нирки + надниркові залози + 

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + 

передміхурова залоза 

одна процедура 274,0 

По окремих органах: 

2 нирки + надниркові залози одна процедура 119,0 

3 сечовий міхур з визначенням залишкової сечі одна процедура 89,0 

4 передміхурова залоза одна процедура 93,0 

5 яєчки одна процедура 89,0 

    Для жінок: 

1 Комплексно: нирки + надниркові залози + 

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + 

матка + яєчники 

одна процедура 299,0 

2 Комплексно: матка + яєчники одна процедура 179,0 

3 Комплексно: матка при вагітності + прентальне 

обстеження стану плоду 
одна процедура 299,0 

УЗД з використанням внутрішньопорожнинних датчиків 

1 Інтраректальні дослідження передміхурової 

залози 
одна процедура 162,0 

2 Інтраректальні дослідження стінок прямої 

кишки 
одна процедура 162,0 

3 Інтраректальні дослідження жіночих статевих 

органів 
одна процедура 162,0 

4 Інтравагінальні дослідження жіночих статевих 

органів 
одна процедура 162,0 

УЗД поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів 

1 Щитовидна залоза одна процедура 149,0 

2 Молочні залози (з двох сторін) одна процедура 209,0 

3 Слинні залози одна процедура 119,0 

4 Лімфатичні вузли одна процедура 119,0 

5 М'які тканини одна процедура 119,0 

6 Кістки та суглоби (в залежності від складності) одна процедура 209,0 

УЗД судин 

1 Периферичні судини одна процедура 149,0 

2 Допплерометрія судин із спектральним 

аналізом у постійному режимі 
одна процедура 299,0 

3 Допплерографія судин в імпульсному режимі одна процедура 269,0 

4 Дослідження судин з кольоровим 

допплерівським картуванням 
одна процедура 299,0 
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5 Транскраніальна допплерографія судин 

головного мозку 
одна процедура 389,0 

УЗД органів грудної клітини 

1 Плевральна порожнина одна процедура 149,0 

2 Ехокардіографія одна процедура 209,0 

3 Ехокардіографія з кольоровим картуванням одна процедура 299,0 

4 Ехокардіографія з допплерівським аналізом одна процедура 299,0 

Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів 

1 Черезшкірна діагностична пункція поверхневих 

структур та м'яких тканин 
одна процедура 167,0 

2 Те ж із експрес-цитологічним дослідженням одна процедура 259,0 

3 Черезшкірна діагностична пункція внутрішніх 

органів 
одна процедура 236,0 

4 Те ж із експрес-цитологічним дослідженням одна процедура 305,0 

5 Лікувально-діагностичні пункції поверхневих 

структур та м'яких тканин 
одна процедура 259,0 

6 Лікувально-діагностичні пункції органів, 

черевної або плевральної порожнин, 

зачеревного простору, порожнини малого тазу 

одна процедура 305,0 

7 Установлення зовнішніх дренажів у черевну 

порожнину, зачеревний простір, порожнину 

малого тазу, жовчний міхур, поожнини кіст та 

абсцесів внутрішніх органів тощо 

одна процедура 305,0 

8 Черезшкірне дренування жовчних протоків, 

сечовивідної системи під контролем ехоскопії 

та рентгеноскопії 

одна процедура 443,0 

9 Ультразвукова гістеросальпінгографія 

(ехогідротубація) 
одна процедура 305,0 

 
5. Клінічні, біохімічні та бактеорологічні лабораторні дослідження: 

 
№ 

п/п 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Вартість в 

грн.  (без 

ПДВ) 

 КЛІНІЧНІ ЛАБОРАТОРНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
1 процедура  

1 Загальний аналіз крові на гематологічному  

аналізаторі 
 

57,0 

2 Аналіз крові на ШОЄ  20,0 

3 Лейкоцитарна формула  38,0 

4 Аналіз крові ургентний  52,0 

5 Аналіз крові на ретикулоцити  40,0 

6 Аналіз крові на малярію  63,0 
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7 Загальний аналіз сечі  70,0 

8 Аналіз сечі на аналізаторі  25,0 

9 Аналіз сечі за Нечипоренком  46,0 

10 Аналіз сечі по Зимницькому  41,0 

11 Аналіз мокротиння  61,0 

12 Аналіз кісткового мозку  129,0 

13 Аналіз фекалію на приховану кров  28,0 

14 Аналіз фекалію на гельмінти  38,0 

15 Аналіз сечі на білок Бенс-Джонса  27,0 

16 Цитологічне дослідження  гінекологічног мазка  61,0 

17 Аналіз виділення із сечостатевих органів на 

флору і гоноре 
 

41,0 

18 Аналіз плевральної, синовіальної рідини, 

ексудату 
 

71,0 

 

№ 

п/п 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Вартість в 

грн.  (без 

ПДВ)        

 БІОХІМІЧНІ ЛАБОРАТОРНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
  

1 Аналіз крові на ревмопроби  91,0 

2 Аналіз крові на глюкозу  62,0 

3 Аналіз крові на сечовину  58,0 

4  Аналіз крові на креатинин  58,0 

5 Проба Реберга  80,0 

6 Аналіз крові на іонограму на автоматичному 

аналізаторі 
 

60,0 

7 Аналіз крові на загальний білок  58,0 

8 Аналіз крові на білірубін та його фракції  68,0 

9 Аналіз крові на тимолову пробу  46,0 

10 Визначення активності амілази крові та сечі  72,0 

11 Визначення активності АЛаТ в крові  58,0 

12 Визначення активності АСаТ в крові  58,0 

13 Визначення активності ГГТФ в крові  58,0 

14 Визначення активності лужної фосфатози в 

крові 
 

58,0 

15 Визначення сечової кислоти в крові   58,0 

16 Визначення холестирину в крові  62,0 

17 Визначення калію в крові   51,0 

18 Визначення кальцію в крові  51,0 

19 Визначення сивороткового заліза в крові  55,0 

20 Кількісне визначення тропонину в крові  39,0 

21 Аналіз крові на прокальцітонин  39,0 
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22 Аналіз крові на Д-димер  39,0 

23 Аналіз крові на коагулограму  122 

24 Аналіз крові на АЧТВ  46,0 

25  Аналіз крові на МНО  46,0 

26 Аналіз крові на іонограму на автоматичному 

аналізаторі 
 

59,0 

27 Визначення групи крові та резус 

приналежності 
 

80,0 

28 Аналіз крові  на ПРС  31,0 

 

№ п/п БАКТЕОРОЛОГІЧНІ ЛАБОРАТОРНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вартість послуги, 

грн. (без ПДВ) 

1. 

Визначення чутливості культур 

мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів (диско-дифузійний метод) 322,0 

2 

Бактеріологічне дослідження на виявлення 

носіїв патогенного стафілококу (мазки з носу, 

зіву) (ідентифікація м/о роду Стафілокока) без 

визначення чутливості 370,0 

3. 
Профілактичне дослідження на збудників 

кишкових інфекцій (без виявлення патогенних 

БГКП) 1050,0 

4 
Діагностичне дослідження на збудників 

кишкових інфекцій 1479,0 

5. 

Дослідження клінічного біоматеріалу на 

мікрофлору (мазки з носу, зіву, ран, статевих 

органів, пунктат, ексудат, плевральна рідина, 

сеча, жовч, матеріал при аутопсії) з ростом м/о 1307,0 

6. Бактеріологчне дослідження на визначення 

грибів роду Кандіда 376,0 

7. 

Бактеріологічне дослідження на виявлення м/о 

роду Стрептококи Ентерококи /без визначення 

чутливості 611,0 

8. 
Дослідження клінічного біоматеріалу на 

мікрофлору (без росту м/о) 170,0 

9. Дослідження крові на стерильність 2328,0 

10. 

Бактеріологічне дослідження на виявлення м/о 

роду Ентеробактерій, неферментуючих 

бактерій 1247,00 

 

 

6. Рентгенологічні дослідження: 
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№ 

п/п 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Вартість в 

грн. (без 

ПДВ)         

 РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1 

процедура 
 

1 Рентгенографія кісток черепа  142,0 

2 Рентгенографія додаткових пазух  носа  83,0 

3 Рентгенографія шейного відділу хребта  126,0 

4 Рентгенографія  грудного відділу хребта  149,0 

5 Рентгенографія поперекового відділу хребта  142,0 

6 Рентгенографія куприка  100,0 

7 Оглядова рентгенографія органів грудної 

клітки 
 

113,0 

8 Оглядова рентгенографія органів черевної 

порожнини  
 

104,0 

9 Оглядова  рентгенографія кісток тазу та 

кульшових суглобів 
 

104,0 

10 Ренгенографія кульшового суглобу  100,0 

11 Ренгенографія стегнової кістки  104,0 

12 Ренгенографія колінного суглобу  100,0 

13 Ренгенографія кісток гомілки  104,0 

14 Ренгенографія гомілково-ступневого суглобу  100,0 

15 Ренгенографія кісток стопи  100,0 

16 Рентгенографія пяткової кістки  92,0 

17 Рентгенографія плечового суглобу  117,0 

18 Рентгенографія ключиці  92,0 

19 Рентгенографія плечової кістки  142,0 

20 Рентгенографія ліктьового суглобу  100,0 

21 Рентгенографія кісток передпліччя  100,0 

22 Рентгенографія променево-запясткового 

суглобу 
 

92,0 

23 Рентгенографія кісток кисті  100,0 

24 Рентгенографія лопатки  100,0 

25 Рентгенографія грудини  100,0 

26 Оглядова рентгенографія  органів 

сечовивідної системи 
 

104,0 

27 Рентгеноскопія шлунку   149,0 

28 Пасаж барію по ШКТ  243,0 

29 Ірігоскопія/ ірігографія  421,0 

 
7. Послуги функціональної діагностики ( ЕКГ, спірометрія, 

ритмограма, велоергометрія, холтерівське моніторування). 
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№ 

п/п 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Вартість в 

грн.          

 ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 1 

процедура 
 

1 Електрокардіограма  61 

2 Спірометрія та пневмотахометрія  66 

3 ЕКГ з дозованим фізичним навантаженнням  78 

4 Велоергометрія  218 

5 Тредміл-тест  288 

6 Холтерівське моніторування  1158 

7 Ритмограма  101 

 

8. Профілактичний медичний огляд: 
 

№ 

п/п 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Вартість в 

грн. (без 

ПДВ)         

 Профілактичний медичний огляд 1 

процедура 
400,0 

 
9. Проходження інтернатури студентами БДМУ на базі підприємства: 
 

№  

п/п 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Ціна в грн. з ПДВ 

1. Вартість проходження заочної частини 

навчання в інтернатурі (спеціалізація) для 

лікарів-інтернів контрактної форми навчання 

на базі Чернівецької лікарні швидкої медичної 

допомоги 

1 місяць 1203,00 

 

10. Проходження виробничої практики студентами БДМУ на базі 

підприємства: 
 

№  

п/п 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Ціна в грн. з ПДВ 

1. Вартість проходження практики студентами  

 Буковинського державного медичного 

університету на базі Чернівецької лікарні 

швидкої медичної допомоги 

1 місяць 875,00 

 


