
 

 

 

 

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 

 

 

від 31.10.2022р.           м. Ромни                            № 236 - ОД 

 

 

Про затвердження тарифів на 

платні медичні послуги, які 

надаються КНП «Роменська 

ЦРЛ» РМР 

 

 

Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (стаття 18) 

закладом охорони здоров’я дозволено встановлювати плату за послуги з медичного 

обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, 

укладеними з Національною службою здоров’я України. Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2021р. № 1440 «Деякі питання реалізації державних гарантій 

медичного обслуговування населення у 2022 році» Національна служба здоров’я України не 

оплачує, медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», в 

зв’язку з зміною розміру заробітної плати  до 6700 грн., 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01.11.2022р. тарифи (прейскурант) на платні 

медичні послуги (до введення нових), які надаються КНП «Роменська ЦРЛ» РМР (Додаток №1).  

 

№ з/п Найменування послуг 
Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ, грн. 

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: 

1.1.1. терапевтом огляд 40,95 

1.1.2. хірургом огляд 43,01 

1.1.3. дерматовенерологом огляд 37,99 

1.1.4. отоларингологом огляд 36,78 

1.1.5. невропатологом огляд 32,48 
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1.1.6. офтальмологом огляд 45,58 

1.1.7. гінекологом огляд 61,34 

1.1.8. ендокринологом огляд 30,12 

1.1.9. інфекціоністом огляд 50,00 

1.1.10. хірургом - онкологом огляд 49,99 

1.1.11. ортопедом - травматологом огляд 28,87 

1.1.12. урологом огляд 46,66 

1.1.13. 
Дослідження крові (4 показники: гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, 

швидкість осідання еритроцитів) 
дослідження 67,58 

1.1.14. Загальний аналіз крові: (4 показника з підрахунком лейкоформули) дослідження 112,19 

1.1.15. Аналіз крові на глюкозу дослідження 32,42 

1.1.16. 
Біохімічний аналіз крові для визначення кількості білірубіну та його 

фракцій в сироватці крові 
дослідження 52,62 

1.1.17. 
Біохімічний аналіз крові для визначення кількості АлАТ 

(аланінамінотрасферази) в сироватці крові 
дослідження 44,42 

1.1.18. 
Біохімічний аналіз крові для визначення кількості АсАТ 
(аспартатамінотрасферази) в сироватці крові 

дослідження 44,42 

1.1.19. Біохімічний аналіз крові на ГГТФ гамаглутамінасферазу) в сироватці крові   63,68 

1.1.20. 
Біохімічний аналіз крові для визначення лужної фосфатази в сироватці 

крові 
дослідження 36,00 

1.1.21 Біохімічний аналіз крові для визначення холінестерази  в сироватці крові   64,93 

1.1.22 Визначення тромбоцитів дослідження 49,31 

1.1.23 Визначення ретикулоцитів дослідження 67,67 

1.1.24 Визначення еритроцитів у крові з базофільною зернистістю дослідження 61,34 

1.1.25 Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду дослідження 47,23 

1.1.26. Загальний аналіз сечі: білок, глюкоза, питома вага дослідження 34,05 

1.1.27 Дослідження калу на гельмінтози дослідження 49,42 

1.1.28 Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу дослідження 59,93 

1.1.29 Визначення тілець Гейнця в крові дослідження 91,88 

1.1.30 Визначення терморезистентності еритроцитів дослідження 30,18 

1.1.31 Визначення карбоксігемоглобіну дослідження 99,52 

1.1.32 Визначення насичення трансферину залізом крові дослідження 105,57 

1.1.33 Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові дослідження 56,21 

1.1.34 Аналіз калу на приховану кров дослідження 14,99 

1.1.35 Функція зовнішнього дихання (спірографія) дослідження 60,68 

1.1.36. Електрокардіограма (ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях) дослідження 49,67 

1.1.37. Флюорографія (цифровий друк) дослідження 33,10 

1.1.38. Флюорографія дослідження 86,11 

1.1.39. Реовазографія дослідження 171,51 

1.1.40. Аудіометрія обстеження 80,04 

1.1.41. Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) дослідження 72,93 

1.1.42. Рентгенографія трубчастих кісток (30*40) дослідження 98,23 

1.1.43. Рентгенографія щелеп дослідження 98,23 

1.1.44. Рентгенографія кисті рук дослідження 72,93 

1.1.45. Рентгенографія грудини  дослідження 123,91 

1.1.46. Рентгенографія черевної порожнини дослідження 123,91 

1.1.47. Рентгенографія грудного відділу хребта дослідження 178,26 

1.1.48. Рентгенографія поперекового відділу хребта дослідження 178,26 

1.1.49. Рентгенографія черепа в 2-х проекціях дослідження 193,03 

1.1.50. Рентгенографія шийного відділу хребта дослідження 176,62 

1.1.51 Рентгенографія колінного суглоба дослідження 176,62 

1.1.52 Рентгенографія плечевого суглоба дослідження 123,91 

1.1.53 Рентгенографія лопатки дослідження 123,91 



1.1.54 Рентгенографія гомілковостопного суглоба дослідження 123,91 

1.1.55 Рентгенографія куприка дослідження 170,07 

1.1.56 Рентгенографія ліктьового суглоба дослідження 123,91 

1.1.57 Рентгенографія променево - зап'ястного суглоба дослідження 123,91 

1.1.58 Рентгенографія кістки носа дослідження 176,62 

1.1.59 Рентгенографія п'яткової кистки  дослідження 176,62 

1.1.60 Рентгенографія стопи в 2-х проекціях  дослідження 147,35 

1.1.61 Рентгенографія органів грудної клітини  дослідження 147,35 

1.1.62 Рентгенографія придаточних пазух носа  дослідження 147,35 

1.1.63 Рентгенографія кульшового суглобу  дослідження 147,35 

1.1.64 Рентгенографія тазу дослідження 147,35 

1.1.65 Рентгенографія І - го  шийного хребця через ротову порожнину дослідження 147,35 

1.1.66 Рентгенографія ключиці  дослідження 147,35 

1.1.67 Рентгенографія кісті в 2- х проекціях дослідження 147,35 

1.1.68 Рентгенографія нижньої щелепи дослідження 187,17 

1.1.69 Дослідження вестибулярного апарату дослідження 40,23 

1.1.70 Скіаскопія дослідження 79,97 

1.1.71 Визначення сенсомоторної реакції дослідження 69,50 

1.1.72 Динамометрія дослідження 40,72 

1.1.73 Холодова проба (вимірювання температури шкіри) дослідження 41,44 

1.1.74 Вібраційна чутливість (палестезіометрія) дослідження 57,62 

1.1.75 
Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки+підшлункова залоза + селезінка 
дослідження 363,75 

1.1.76 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози дослідження 219,26 

1.1.77 
Довготривале ЕКГ-дослідження – Холтерівське моніторування (М-стрічка) 

обробка матеріалів за добу 
дослідження 478,31 

1.1.78 Кольпоскопія дослідження 147,16 

1.1.79 Пальпаторне дослідження передміхурової залози дослідження 110,87 

1.1.80 Антропометрія, визначення індексу маси тіла дослідження 38,10 

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 40,95 

1.2.2 дерматовенерологом:     

           жінки огляд 57,00 

           чоловіки огляд 57,00 

1.2.3 отоларингологом огляд 36,78 

1.2.4 Дослідження (із забором матеріалу):     

 а) на реакцію мікропреципітації (РМП)з плазмою або сироваткою для 

діагностики сифілісу 
дослідження 43,58 

 б) мазків на гонорею     

           жінки дослідження 76,14 

           чоловіки дослідження 70,47 

 в) на носійство кишкової інфекції дослідження 107,29 

 г) мазок із горла та носа на наявність патогенного стафілококу дослідження 131,79 

 д) калу на гельмінтози дослідження 49,42 

 е) на ентеробіоз дослідження 39,55 

1.1.37 Флюрографія (цифровий друк) дослідження 33,10 

2. 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 

системи з видачею довідки  
огляд 392,92 

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 із визначенням 

групи крові та резус-фактора 

огляд 529,92 

3.2 

Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і 

позачерговий медичний огляд водіїв транспортних засобів без визначення 

групи крові та резус-фактора 

огляд 435,93 

4. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 

 Копія медичної довідки та/або витяг з історії хвороби     

4.1 Копія медичної довідки послуга 40,53 

4.2 Витяг з історії хвороби послуга 85,25 

5. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян без електронного 

направлення, за направленнями в паперові формі, за договорами з суб'єктами господарювання, 

страховими компаніями що надаються без електронних направлень лікарів, інші 

Лабораторні дослідження 

1 Біохімічний аналіз крові для визначення кількості білірубіну та його 

фракцій в сироватці крові 
дослідження 52,62 

2 Біохімічний аналіз крові для визначення кількості АлАТ 

(аланінамінотрансферази) в сироватці крові 
дослідження 44,42 

3 Біохімічний аналіз крові для визначення кількості АсАТ 
(аспартатамінотрансферази) в сироватці крові 

дослідження 44,42 

4 Біохімічний аналіз крові для визначення кількості загального білка в 

сироватці крові 
дослідження 59,81 

5 Біохімічний аналіз крові для визначення кількості холінестерази в 

сироватці крові 
дослідження 64,93 

6 
Біохімічний аналіз крові для визначення лужної фосфатази в сироватці 

крові 
дослідження 36,00 

7 Біохімічний аналіз крові для визначення сечовини у сироватці крові дослідження 43,17 

8 Біохімічний аналіз крові для визначення креатиніну в сироватці крові дослідження 50,55 

9 Біохімічний аналіз крові для визначення тригліцеридів у сироватці крові  дослідження 105,94 

10 Біохімічний аналіз крові на ГГТФ (гамаглутамінтрансферазу) в сироватці 

крові 
дослідження 63,68 

11 Біохімічний аналіз крові для визначення хлоридів в сироватці крові дослідження 45,62 

12 Біохімічний аналіз крові для визначення кальцію в сироватці крові дослідження 54,59 

13 Біохімічний аналіз крові для визначення сіркоглікоїдів в сироватці крові дослідження 38,63 

14 Біохімічний аналіз крові для визначення альбуміна в сироватці крові   дослідження 26,11 

15 Біохімічний аналіз крові для визначення сечової кислоти в сироватці крові  дослідження 91,70 

16 
Біохімічний аналіз крові для визначення   β-ліпопротеїнів в сироватці 

крові 
дослідження 37,03 

17 Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові дослідження 56,21 

18 Визначення насиченості трансферрину залізом крові дослідження 105,57 

19 Аналіз крові на глюкозу дослідження 32,42 

20 Дослідження крові (4показники: гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, 

швидкість осідання еритроцитів) 
дослідження 67,58 

21 
Загальний аналіз крові: (4 показника з підрахунком лейкоцитарної 

формули 
дослідження 112,19 

22 Визначення тромбоцитів дослідження 49,31 

23 Визначення ретикулоцитів дослідження 67,67 

24 Визначення еритроцитів  з базофільною зернистістю дослідження 61,34 

25 Визначення часу згортання капілярної крові дослідження 36,73 

26 Визначення часу тривалості  кровотечі капілярної крові дослідження 27,68 

27 Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду  дослідження 47,23 

28 Визначення  глюкози в сечі дослідження 32,86 

29 Аналіз калу на приховану кров дослідження 14,99 

30 Дослідження калу на гельмінтози дослідження 49,42 



31 Дослідження зішкрібу на ентеробіоз дослідження 39,55 

32 Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу дослідження 59,93 

33 Визначення тілець Гейнця в крові дослідження 91,88 

34 Визначення терморезистентності еритроцитів дослідження 30,18 

    35 Визначення карбоксігемоглобіну дослідження 99,52 

36 Обробка венозної крові при отриманні сиворотки дослідження 11,78 

37 Визначення гемоглобіну дослідження 25,58 

38 Дослідження із (забором матеріалу) на гонорею для жінок дослідження 76,14 

39 Дослідження із (забором матеріалу) на гонорею для чоловіків дослідження 70,47 

40 Дослідження із забором матеріалу на реакцію мікропреципітації (РМП) з 

плазмою або сироваткою крові для діагностики сифілісу 
дослідження 43,58 

41 Визначення K, Na, Cl, Ca, ph на автоматичний аналіз дослідження 145,86 

42 Ліпідограма дослідження 154,44 

43 Тимолова проба дослідження 19,58 

44 Проба Реберга дослідження 90,59 

45 Визначення   активності альфа-амілази в сироватці крові дослідження 37,25 

46 Кров на алкоголь дослідження 111,79 

47 Сеча на алкоголь дослідження 111,79 

48 Визначення глікозильованого гемоглобіну в сироватці крові дослідження 131,19 

49 Визначення протромбінового часу в капілярній крові дослідження 38,01 

50 Коагулограма: фібріноген, тромботест,толерантність плазми до гепарину, 

активований час реакціфікації плазми 
дослідження 138,46 

51 Визначення показників системи згортання крові (фібріноген, АЧТЧ, ПЧ, 

МНО, ТЧ) на коагулометрі 
дослідження 95,47 

52 Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові  дослідження 51,99 

53 Визначення С-реактивного білка в сироватці крові  дослідження 51,99 

54 Визначення антистрептолізину "О" в сироватці крові   дослідження 54,13 

55 Швидкий тест для визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В дослідження 23,71 

56 Визначення гемолізинів в сироватці крові дослідження 86,91 

57 Визначення ізоімунних антитіл в сироватці крові дослідження 83,75 

58 Швидкий тест на виявлення вірусу гепатиту С дослідження 59,97 

59 Визначення часу осмотичної стійкості еритроцитів дослідження 65,07 

60 Виявлення кетонових тіл в сечі дослідження 17,07 

61 Дослідження сечі за методом  Нечипоренко дослідження 67,88 

62 Дослідження сечі за методом Зимницького дослідження 30,32 

63 Копрологічне дослідження калу на харчові залишки, еритроцити, 

лейкоцити, епітелій та інше. 
дослідження 74,91 

64  Дослідження  мокротиння на загальні властивості дослідження 73,27 

65 Мікроскопічне дослідження  мокротиння на кислотостійкі бактерії 
туберкульозу 

дослідження 86,96 

66 Дослідження  мокротиння на атипові клітини дослідження 168,62 

67 Визначення групи крові та резус-належність в сироватці крові дослідження 93,99 

68 Аналіз крові на білкові фракції дослідження 117,96 

69 Виявлення антитіл класів Ig M та Ig G до збудника сифілісу дослідження 136,60 

70 Визначення показників системи згортання крові (фібріноген) дослідження 67,58 

71 Виявлення Ig M до антигену коронавірусу SARS - Cov - 2 методом ІФА дослідження 133,64 

72 Виявлення Ig G до антигену коронавірусу SARS - Cov - 2 методом ІФА дослідження 137,39 

73 Швидкий тест для виявлення антитіл до коронавірусу COVID - 19 дослідження 133,48 

74 Визначення протромбінового часу та МНО дослідження 61,86 

75 Швидкий тест для виявлення антитіл до ВІЛ дослідження 74,44 

76 Швидкий тест для виявлення гепатиту В дослідження 74,44 

77 Швидкий тест для виявлення гепатиту С дослідження 74,44 

78 Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (анти - HCV) метод ІФА дослідження 105,54 

79 Виявлення антитіл до вірусу гепатитуВ (анти - HB s - ад) метод ІФА дослідження 105,46 

80 Забір венозної крові дослідження 34,57 

81 Аналіз крові на загальний білок дослідження 34,66 

Бактеріологічні послуги 

82 Бактеріоскопічне дослідження на патогенні гриби дослідження 53,09 

83 Профілактичне дослідження на носійство патогенного стафілококу дослідження 131,79 

84 Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій дослідження 107,29 



85 Дослідження калу на умовно - патогенну мікрофлору (УПМ) дослідження 331,89 

86 
Дослідження біоматеріалу на патогенну мікрофлору та визначення 

чутливості до антимікробних препаратів 
дослідження 547,90 

87 Бактеріологічне дослідження на дизбактеріоз дослідження 621,07 

88 Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень дослідження 267,83 

89 Змиви на стерильність дослідження 239,43 

90 
Змиви на санітарно-показову мікрофлору (S.aureus,Streptococcus spp., 

E.faecalis, E.faecium. E.coli, Proteus vulgaris, P.mirabilis, klebsiella spp., 

Enterobacter spp., Citrobacter spp., P.aeruginosa, Acenotobacter spp.) 

дослідження 372,76 

91 
Дослідження на дифтерію з діагностичною метою з негативним 

результатом 
дослідження 258,79 

92 Дослідження на дифтерію за епід. показниками з профілактичною метою з 

негативним результатом 
дослідження 184,19 

93 Кров на стерильність (з негативним результатом) дослідження 183,61 

94 Кров на стерильність (з позитивнимтивним результатом) дослідження 352,99 

95 Кров на гемокультуру (з негативним результатом) дослідження 162,53 

96 Кров на гемокультуру (з позитивним результатом) дослідження 652,01 

Діагностичні послуги 

97 Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки+підшлункова залоза+селезінка 
дослідження 363,75 

98 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози дослідження 219,26 

99 Дослідження ультразвукове нирок+ надниркових залоз дослідження 139,70 

100 
Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової 

сечі 
дослідження 118,02 

101 Дослідження ультразвукове передміхурової залози дослідження 118,02 

102 Дослідження ультразвукове яєчок дослідження 118,02 

103 Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники дослідження 190,26 

104 Дослідження ультразвукове молочної залози дослідження 154,15 

105 Дослідження ультразвукове слинних залоз дослідження 154,15 

106 Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів дослідження 154,15 

107 Дослідження ультразвукове м"яких тканин дослідження 154,15 

108 Дослідження ультразвукове: допплерографія судин в імпульсному режимі  дослідження 291,50 

109 
Дослідження ультразвукове судин з кольоровим допплерівським 

картуванням 
дослідження 331,20 

110 Дослідження ультразвукове за окремими органами: а)печінка+жовчний 

міхур+жовчні протоки 
дослідження 121,68 

111 б)печінка дослідження 81,83 

112 в)жовчний міхур+жовчні протоки дослідження 81,83 

113 г)підшлункова залоза дослідження 81,83 

114 д)селезінка+судини портальної системи дослідження 122,40 

115 

Дослідження ультразвукове комплексне  для чоловіків:нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова 

залоза 

дослідження 309,77 

116 Дослідження ультразвукове комплексне  для  жінок : а)нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники 
дослідження 354,62 

117 в)матка при вагітності+пренальне обстеження стану плода дослідження 354,62 

118 Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних 

датчиків: інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 
дослідження 200,09 

119 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток 

та суглобів:  б) молочні залози (з двох сторін)   
дослідження 234,88 

120 
Ультразвукові дослідження органів грудної клітини: а) плевральна 

порожнина 
дослідження 162,37 

121 Ультразвукові дослідження переферичних судин дослідження 162,37 

122 Ультразвукове дослідження середостіння дослідження 162,37 

123 Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі дослідження 347,12 

124 Ехокардіографія з кольоровим картуванням дослідження 331,20 

125 Ехокардіографія з допплерівським аналізом дослідження 331,20 

126 Фіброгастродуоденоскопія дослідження 563,56 

127 Ехокардіоскопія дослідження 211,71 

128 Езофагогастродуоденоскопія діагностична дослідження 510,29 

129 Езофагогастродуоденоскопія з біопсією дослідження 578,51 



130 Езофагоскопія діагностична для дорослих дослідження 329,17 

131 Езофагогастроскопія діагностична для дорослих дослідження 477,75 

132 Дослідження вестибулярного апарату  дослідження 40,23 

133 Скіаскопія дослідження 79,97 

134 Визначення сенсомоторної реакції дослідження 69,50 

135 Динамометрія дослідження 40,72 

136 Холодова проба (вимірювання температури шкіри) дослідження 41,44 

137 Вібраційна чутливість (палеостезіометрія) дослідження 57,62 

138 Функція зовнішнього дихання (спірографія) дослідження 60,68 

139 Електрокардіограма (ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях), яке проводиться 

в кабінеті 
дослідження 49,67 

140 Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування (М-

стрічка) обробка матеріалів за добу 
дослідження 478,31 

141 Кольпоскопія дослідження 147,16 

142 Пальпаторне дослідження передміхурової залози дослідження 110,87 

143 Антропометрія, визначення індексу маси тіла дослідження 38,10 

144 Аудіометрія дослідження 80,04 

145 Реовазографія дослідження 171,51 

146 Мамографія дослідження 326,62 

147  Велоергометрія  дослідження 245,34 

148 Вимір артеріального тиску та пульсу  дослідження 45,97 

149 Визначення алкоголю на апараті "Алконт" (в разі підозри) дослідження 21,54 

150 Іригоскопія (цифровий друк) дослідження 258,75 

151 Флюорографія (цифровий друк) дослідження 33,10 

152 Флюорографія (з урахуваням вартості плівки) дослідження 86,11 

153 Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) дослідження 72,93 

154 Рентгенографія трубчастих кісток (30*40) дослідження 98,23 

155 Рентгенографія щелеп дослідження 98,23 

156 Рентгенографія кисті рук дослідження 72,93 

157 Рентгенографія грудини  дослідження 123,91 

158 Рентгенографія черевної порожнини дослідження 123,91 

159 Рентгенографія грудного відділу хребта дослідження 178,26 

160 Рентгенографія поперекового відділу хребта дослідження 178,26 

161 Рентгенографія черепа в 2-х проекціях дослідження 193,03 

162 Рентгенографія шийного відділу хребта дослідження 176,62 

163 Рентгенографія колінного суглоба дослідження 176,62 

164 Рентгенографія плечевого суглоба дослідження 123,91 

165 Рентгенографія лопатки дослідження 123,91 

166 Рентгенографія гомілковостопного суглоба дослідження 123,91 

167 Рентгенографія куприка дослідження 170,07 

168 Рентгенографія ліктьового суглоба дослідження 123,91 

169 Рентгенографія променево - зап'ястного суглоба дослідження 123,91 

170 Рентгенографія кістки носа дослідження 176,62 

171 Рентгенографія п'яткової кистки  дослідження 176,62 

172 Рентгенографія стопи в 2-х проекціях  дослідження 147,35 

173 Рентгенографія органів грудної клітини  дослідження 147,35 

174 Рентгенографія придаточних пазух носа  дослідження 147,35 

175 Рентгенографія кульшового суглобу  дослідження 147,35 

176 Рентгенографія тазу дослідження 147,35 

177 Рентгенографія І - го  шийного хребця через ротову порожнину дослідження 147,35 

178 Рентгенографія ключиці  дослідження 147,35 

179 Рентгенографія кісті в 2- х проекціях дослідження 147,35 

180 Рентгенографія нижньої щелепи дослідження 187,17 

181 
Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою 

(цифровий друк) 
дослідження 154,40 

182 Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу (цифровий друк) дослідження 84,84 

183 
Рентгеноскопія периферійних відділів кістяка та хребта в оглядній 

проекції (цифровий друк) 
дослідження 84,84 

184 Рентгенографія кісток таза (цифровий друк) дослідження 84,84 



185 
Оглядова рентгенографія молочної залози у двох проекціях (цифровий 

друк) 
дослідження 141,93 

186 Рентгенографія ОГК (цифровий друк) дослідження 135,39 

187 Психофізіологічна експертиза дослідження 241,58 

188 Огляд водіїв з метою виявлення алкогольного сп'яніння послуга 164,29 

189 Огляд водіїв з метою виявлення наркотичного сп'яніння послуга 283,83 

Патологогістологічні дослідження біопсійного та операційного матеріалів, проведення патологоанатомічного 

розтину, утримання тіла померлого у холодильній камері 

190 
Патологогістологічні дослідження:                                                                                            
І категорія 

дослідження 294,63 

191 ІІ категорія дослідження 563,00 

192 ІІІ категорія дослідження 729,59 

193 ІV категорія дослідження 1406,46 

194 V категорія дослідження 2086,72 

195 Проведення патологоанатомічного розтину 1 розтин 2627,54 

196 Утримання тіла померлого у холодильній камері 

1 доба (24 год) 330,62 

2 доби (48 год) 486,83 

3 доби (72 год) 643,04 

4 доби (96 год) 799,25 

Оздоровчий масаж 

197 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок) послуга 56,94 

198 Масаж обличчя (лобної, навколовушної навколоочної ділянок, середньої 

та нижньої щелепи) 
послуга 56,94 

199 Масаж шиї послуга 56,94 

200 Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня ІV 

грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до ІІ ребра) 
послуга 77,98 

201 Масаж верхньої кінцівки, напліччя та ділянки лопатки послуга 103,27 

202 Масаж верхньої кінцівки послуга 80,53 

203 Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового 

суглоба та надпліччя тієї ж сторони) 
послуга 62,73 

204 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передліччя ділянки 
ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) 

послуга 61,19 

205 Масаж променево-зап'ястного суглоба та передпліччя послуга 65,44 

206 Масаж кисті та педліччя послуга 62,73 

207 
Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної 
клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини 

від VII шийного до І поперекового хребця) 

послуга 131,28 

208 Масаж спини (від VII шийного до І  поперекового хребця та від лівої до 

правої середньої аксилярної лінії) 
послуга 86,48 

209 Масаж м'язів передньої черевної порожнини послуга 62,73 

210 Масаж попереково - крижової ділянки (від І поперекового хребця до 

нижніх сідничних схилів) 
послуга 62,73 

211 Сегментарний масаж попереково - крижової ділянки  послуга 82,23 

212 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки 

від лівої до правої середньої аксилярної лінії) 
послуга 111,77 

213 
Масаж шийно- грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та 

ділянки спини до І поперекового хребця, від лівої до правої задньої 

аксилярної лінії) 

послуга 111,77 

214 Сегментарний масаж шийно- грудного відділу хребта послуга 150,77 

215 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково- 

крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 
послуга 131,28 

216 Масаж нижньої кінцівки послуга 111,77 

217 
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, 

сідничної та попереково-крижової ділянки) 
послуга 132,83 

218 Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки 

тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієїж сторони) 
послуга 62,73 

219 Масаж колінного суглоба (верхньої  третини гомілки, ділянки колінного 

суглоба та нижньої третини стегна) 
послуга 56,94 

220 Масаж гомілково- стопного суглоба (проксимального відділу ступні та 

нижньої третини гомілки) 
послуга 56,94 



221 Масаж ступні та гомілки послуга 62,73 

222 Консультація лікаря - фізіотерапевта послуга 80,81 

Комп'ютерна томографія 

223 
Рентгенівська комп'ютерна томографія без внутрішньовенного 

контрастування (цифровий друк) 
дослідження 668,22 

224 
Рентгенівська комп'ютерна томографія з внутрішньовенним підсиленням 

(цифровий друк) 
дослідження 812,87 

Амбулаторний прийом лікарів 

225 Прийом лікарем-терапевтом 1 прийом 121,85 

226 Прийом лікарем-хірургом 1 прийом 136,26 

227 Прийом лікарем-дерматовенерологом 1 прийом 120,71 

228 Прийом лікарем-отоларингологом 1 прийом 106,67 

229 Прийом лікарем-невропатологом 1 прийом 122,32 

230 Прийом лікарем-офтальмологом 1 прийом 113,93 

231 Прийом лікарем-гінекологом 1 прийом 131,83 

232 Прийом лікарем-ендокринологом 1 прийом 106,15 

233 Прийом лікарем-інфекціоністом 1 прийом 116,25 

234 Прийом лікарем хірургом-онкологом 1 прийом 115,50 

235 Прийом лікарем-ортопедом 1 прийом 135,12 

236 Прийом лікарем-урологом 1 прийом 114,27 

237 Прийом лікаря-пульмонолога 1 прийом 90,38 

238 Прийом лікарем-кардіологом 1 прийом 102,81 

239 Прийом лікарем-ревматологом 1 прийом 112,11 

240 Прийом лікарем-гастроентерологом 1 прийом 100,75 

241 Прийом лікарем- генетиком 1 прийом 70,49 

Перебування громадян за їх бажанням в медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням 

242 
Перебування громадян за їх бажанням в палатах підвищеного комфорту 

акушерського відділення 
за 1 добу  396,97 

243 
Перебування громадян за їх бажанням  з поліпшеним сесрвісним 

обслуговуванням гінекологічного відділення 
за 1 добу  225,14 

    

 

244 

 

Видалення доброякісних новоутворень тіла методом коагуляції 

1 елемент 172,10 

2 елементи 268,96 

3 елементи 403,45 

4 елементи 537,93 

 

1.2  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. 

1.3 Нарахування податку на додану вартість здійснюється згідно з вимогами 

законодавства. 

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

(Додаток №3). 

3. Забезпечити розміщення цього наказу в місцях надання платних послуг та на 

офіційному веб-сайті КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, не пізніше ніж за 10 днів з дати до його 

затвердження.  

 
 

 

 

Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР                                          Валентина ГУНЬКОВА 


