
 

КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
«РОМЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

РОМЕНСЬКОЇ   МІСЬКОЇ  РАДИ
бульвар Московський, 24,   м. Ромни, 42000 тел./факс (805448)  5-16-93

e-mail: romny_ srb@email.ua       Код  ЄДРПОУ  01981477

НАКАЗ

 м. Ромни                           №  11 - ОД

Тарифи  на  основні  медичні
послуги  які  надаються  КНП
«Роменська  ЦРЛ»  РМР  з
02.01.2020р.        

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 02.01.2020 р. тарифи на платні послуги по КНП «Роменська
ЦРЛ» РМР 

Розділ ІІІ. Медичні огляди

1.

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу (крім випадків, коли медичні огляди
проводяться  за  направленнями  органів  державної  служби  зайнятості)  та  відповідні  періодичні
профілактичні медичні огляди, а також медичні огляди для отримання виїзної візи (крім службових
відряджень  державних  службовців  та  при  виїзді  на  лікування  за  наявності  відповідних  медичних
документів)

1.1.

Обов’язковий  попередній  і  періодичний  медичний  огляд  працівників,
зайнятих на важких роботах,  роботах  із  шкідливими та  небезпечними
умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, а також
медичний огляд для отримання виїзної візи:

Одиниця
виміру 

Тариф без
ПДВ,грн

1.1.1. терапевтом огляд 46,10
1.1.2. хірургом огляд 26,70
1.1.3. дерматовенерологом огляд 19,20
1.1.4. отоларингологом огляд 21,60
1.1.5. невропатологом огляд 34,80
1.1.6. офтальмологом огляд 35,00
1.1.7. гінекологом огляд 39,00
1.1.9. ендокринологом огляд 27,90
1.1.10. інфекціоністом огляд 29,20
1.1.11. онкологом огляд 26,60
1.1.12. ортопедом огляд 13,50
1.1.13. урологом огляд 34,80
1.1.15. фтизіатром огляд 45,20
1.1.16. Дослідження крові (4 показника) дослідження 31,00
1.1.17. Загальний аналіз крові (4 показника +лейкоформула) дослідження 43,60
1.1.18. Аналіз крові на цукор дослідження 17,80
1.1.19. Аналіз крові на білірубін дослідження 35,20
1.1.20. Аналіз крові на АЛТ дослідження 48,00



1.1.21. Аналіз крові на АЛТ + білірубін дослідження 77,80
1.1.22. Аналіз крові на білірубін + АЛТ + АСТ дослідження 120,60
1.1.23. Визначення тромбоцитів дослідження 38,80
1.1.24. Визначення ретикулоцитів дослідження 21,30
1.1.25. Визначення еритроцитів у крові з базофільною зернистістю дослідження 35,50
1.1.26. Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду дослідження 32,70
1.1.27. Аналіз сечі на копропорфірини дослідження 85,40
1.1.28. Дослідження на гельмінти дослідження 40,20
1.1.29. Функція зовнішнього дихання (спірографія) дослідження 70,20
1.1.30. Електрокардіограма (ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях) дослідження 48,40
1.1.31. Флюорографія (цифровий друк) дослідження 15,70
1.1.32. Флюорографія дослідження 44,40
1.1.33. Реовазографія дослідження 87,80
1.1.34. Аудіометрія обстеження 69,50
1.1.35. Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) дослідження 79,40
1.1.36. Рентгенографія трубчастих кісток (30*40) дослідження 94,90
1.1.37. Рентгенографія щелеп дослідження 59,30
1.1.38. Рентгенографія кисті рук дослідження 54,70
1.1.39. Дослідження гінекологічного матеріалу дослідження 12,40
1.1.40. Визначення тілець Гейнця в крові дослідження 35,50
1.1.41. Аналіз крові на лужну фосфатазу дослідження 46,90
1.1.42 Визначення холінестерази в сироватці крові дослідження 34,20
1.1.43. Аналіз крові на гама-глутамінтрансферазу (ГГТФ) дослідження 36,10
1.1.44. Визначення терморезистентності еритроцитів дослідження 13,80
1.1.45. Визначення карбоксігемоглобіну дослідження 17,40
1.1.46. Визначення насичення трансферину залізом крові дослідження 50,80
1.1.47. Дослідження вестибулярного апарату дослідження 17,90
1.1.48. Скіаскопія дослідження 27,60
1.1.49. Визначення сенсомоторної реакції дослідження 29,50
1.1.50. Динамометрія дослідження 10,50
1.1.51. Холодова проба (вимірювання температури шкіри) дослідження 17,90
1.1.52. Вібраційна чутливість (палестезіометрія) дослідження 24,30
1.1.53. Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові дослідження 23,10
1.1.54. Аналіз калу на приховану кров дослідження 14,40

1.1.55.
Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні
протоки+підшлункова залоза + селезінка

дослідження 164,70

1.1.56. Дослідження ультразвукове щитоподібної залози дослідження 89,70

1.1.57.
Довготривале  ЕКГ-дослідження  –  Холтерівське  моніторування  (М-
стрічка) обробка матеріалів за добу

дослідження 279,70

1.1.58. Кольпоскопія дослідження 57,40
1.1.59. Пальпаторне дослідження передміхурової залози дослідження 53,00
1.1.60. Антропометрія, визначення індексу маси тіла дослідження 13,80

1.2.

Обов’язковий  попередній  та  періодичний  профілактичний  медичний
огляд  працівників  окремих  професій,  виробництв  та  організацій,
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести
до поширення інфекційних хвороб:

 

1.2.1. терапевтом огляд 46,10
1.2.2. дерматовенерологом:  
          жінки огляд 30,60
          чоловіки огляд 24,30
1.2.4. отоларингологом огляд 21,60
1.2.5. Дослідження (із забором матеріалу):  

а) крові на РМП (на сифіліс) дослідження 22,40
б) мазків на гонорею  

          жінки дослідження 122,60
          чоловіки дослідження 48,90

в) на носійство кишкової інфекції дослідження 157,70
г) на гельмінти дослідження 40,20
д) на ентеробіоз дослідження 38,80
е) мазок із горла та носа на наявність патогенного стафілококу дослідження 109,40

Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні
періодичні профілактичні медичні огляди

2.1. Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної огляд 222,40



системи з видачею довідки 

3.
Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім
випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а
також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди 

3.1.
Попередній  медичний  огляд  кандидатів  у  водії  та  періодичний  і
позачерговий  медичний  огляд  водіїв  транспортних  засобів  без
визначення групи крові та резус-фактора

огляд 258,60

Розділ IV. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
1. Копія медичної довідки та/або витяг з історії хвороби
1.1 Копія медичної довідки послуга 8,90
1.2 Витяг з історії хвороби послуга 43,90

Розділ VІІІ. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без
направлення лікарів

1. Аналіз крові на білірубін дослідження 35,20
2. Аналіз крові на АЛТ дослідження 48,00
3. Аналіз крові на АЛТ + білірубін дослідження 77,80
4. Аналіз крові на білірубін + АЛТ + АСТ дослідження 120,60
5. Аналіз крові на цукор дослідження 17,80
6. Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові дослідження 23,10
7. Визначення насичення трансферину залізом крові дослідження 50,80
8. Визначення холінестерази в сироватці крові дослідження 34,20
9. Аналіз крові на лужну фосфатазу дослідження 46,90
10. Дослідження крові (4 показника) дослідження 31,00
11. Загальний аналіз крові (4 показника +лейкоформула) дослідження 43,60
12. Визначення тромбоцитів дослідження 38,80
13. Визначення ретикулоцитів дослідження 21,30
14. Визначення еритроцитів у крові з базофільною зернистістю дослідження 35,50
15. Визначення часу згортання капілярної крові дослідження 17,20
16. Визначення часу тривалості кровотечі капілярної крові дослідження 13,50
17. Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду дослідження 32,70
18. Аналіз сечі на копропорфірини дослідження 85,40
19. Визначення глюкози в сечі дослідження 15,90
20. Аналіз калу на приховану кров дослідження 14,40
21. Дослідження на гельмінти дослідження 40,20
22. Дослідження зішкрібу на ентеробіоз дослідження 38,80
23. Дослідження гінекологічного матеріалу дослідження 12,40
24. Визначення тілець Гейнця в крові дослідження 35,50
25. Аналіз крові на гама-глутамінтрансферазу (ГГТФ) дослідження 36,10
26. Визначення терморезистентності еритроцитів дослідження 13,90
27. Визначення карбоксігемоглобіну дослідження 17,40
28. Обробка венозної крові при отриманні сиворотки послуга 4,30

29
Біохімічний  аналіз  крові  для  визначення  кількості  загального  білка  в
сироватці крові

дослідження 19,40

30.
Біохімічний  аналіз  крові  для  визначення  кількості  глюкози  сироватці
крові

дослідження 25,80

31.
Біохімічний аналіз крові для визначення кількості загального білірубіну
в сироватці крові

дослідження 32,90

32.
Біохімічний аналіз крові для визначення кількості прямого білірубіну в
сироватці крові

дослідження 23,50

33.
Біохімічний  аналіз  крові  для  визначення  активності  АЛТ  у  сироватці
крові

дослідження 39,80

34.
Біохімічний  аналіз  крові  для  визначення  активності  АСТ  у  сироватці
крові

дослідження 42,80

35.
Біохімічний аналіз крові для визначення кількості сечовини в сироватці
крові

дослідження 24,50

36.
Біохімічний аналіз крові для визначення кількості креатиніну в сироватці
крові

дослідження 29,60

37. Визначення гемоглобіну дослідження 16,30

38.
Біохімічний  аналіз  крові  для  визначення  загального  холестерину  в
сироватці крові

дослідження 25,10

39.
Біохімічний аналіз крові для визначення активності лужної фосфатази в
сироватці крові

дослідження 47,70

40. Біохімічний аналіз крові для визначення тригліциридів у сироватці крові дослідження 52,50



41. Дослідження (із забором матеріалу) мазків на гонорею  
         Жінки дослідження 122,60
         Чоловіки дослідження 48,90

42.
Забір  крові  та  реакція  мікропреципітації  (РМП)  з  плазмою,  якісна
методика

дослідження 22,40

43. Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби дослідження 58,90
44. Профілактичне дослідження на носійство патогенного стафілококу дослідження 109,40
45. Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій дослідження 157,70

46.
Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні
протоки+підшлункова залоза + селезінка

дослідження 164,70

47. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози дослідження 89,70
48. Дослідження ультразвукове нирок+надниркових залоз дослідження 71,90

49.
Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової
сечі

дослідження 53,90

50. Дослідження ультразвукове передміхурової залози дослідження 53,90
51. Дослідження ультразвукове яєчок дослідження 53,90
52. Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники дослідження 107,90
53. Ультразвукове дослідження молочної залози дослідження 84,30
54. Ультразвукове дослідження слинних залоз дослідження 67,70
55. Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів дослідження 67,70
56. Ультразвукове дослідження м’яких тканин дослідження 67,70
57. Ультразвукове дослідження: доплерографія судин в імпульсному режимі дослідження 156,40

58.
Ультразвукове  дослідження  судин  з  колоровим  доплерівським
картуванням

дослідження 173,70

59. Ехокардіографія з кольоровим картуванням дослідження 173,70
60. Ехокардіографія з доплерівським аналізом дослідження 173,70
61. Дослідження вестибулярного апарату дослідження 17,90
62. Скіаскопія дослідження 27,60
63. Визначення сенсомоторної реакції дослідження 29,50
64. Динамометрія дослідження 10,50
65. Холодова проба (вимірювання температури шкіри) дослідження 17,90
66. Вібраційна чутливість (палестезіометрія) дослідження 24,30
67. Функція зовнішнього дихання (спірографія) дослідження 70,20
68. Електрокардіограма (ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях) дослідження 48,40

69.
Довготривале  ЕКГ-дослідження  –  Холтерівське  моніторування  (М-
стрічка) обробка матеріалів за добу

дослідження   279,70

70 Кольпоскопія дослідження 57,40
71. Пальпаторне дослідження передміхурової залози дослідження 53,00
72. Антропометрія, визначення індексу маси тіла дослідження 13,80
73. Аудіометрія обстеження 69,50
74. Реовазографія дослідження 87,80
75. Флюорографія (цифровий друк) дослідження 15,70
76. Флюорографія дослідження 44,40
77. Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) дослідження 79,40
78. Рентгенографія трубчастих кісток (30*40) дослідження 94,90
79. Рентгенографія щелеп дослідження 59,30
80. Рентгенографія кисті рук дослідження 54,70
81. Огляд  лікарем-терапевтом огляд 46,10
82. Огляд лікарем-хірургом огляд 26,70
83. Огляд лікарем-дерматовенерологом огляд 19,20
84. Огляд лікарем-отоларингологом огляд 21,60
85. Огляд лікарем-невропатологом огляд 34,80
86. Огляд лікарем-офтальмологом огляд 35,00
87. Огляд лікарем-гінекологом огляд 39,00
88. Огляд лікарем-ендокринологом огляд 27,90
89. Огляд лікарем-інфекціоністом огляд 29,20
90. Огляд лікарем-онкологом огляд 26,60
91. Огляд лікарем-ортопедом огляд 13,50
92. Огляд лікарем-урологом огляд 34,80
93. Огляд лікарем-фтизіатром огляд 45,20

2. Повна вартість медичних оглядів визначається самостійно медичною установою
для кожного  замовника  послуги  залежно від  переліку  лікарів-спеціалістів,  які  беруть  участь  у



медоглядах,  складу необхідних  лабораторних  і  функціональних  досліджень  згідно  з  тарифами,
затвердженими цим розпорядженням.

3. Нарахування  податку  на  додану  вартість  здійснюється  згідно  з  вимогами
законодавства.

4.  Затвердити витрати матеріалів на виконання послуг (Додаток №1) та  норми часу
(Додаток №2). 

Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР                                                            В.ГУНЬКОВА


