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Відповідно до статей 6, 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, пунктів 13, 30 розділу І Переліку платних послуг, які надаються 

в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 вересня 1996 року № 1138 (зі змінами), та пункту 12 додатку до 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (зі змінами): 

 

1. Встановити тарифи на платні послуги, які надаються Полтавською 

обласною клінічною лікарнею ім. М.В. Скліфосовського (додаються). 

 

2.  Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

облдержадміністрації  (Іщенко І.С.) в установленому законодавством порядку 

забезпечити подання цього розпорядження Головному територіальному 

управлінню юстиції  у Полтавській  області для державної реєстрації та спільно 

з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації (Пилипенко В.М.) оприлюднити це розпорядження у 

обласній  громадсько-політичній  газеті  „Зоря Полтавщини”.  

 



3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування. 

 

 

         Голова  

обласної державної 

      адміністрації                    В. ГОЛОВКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Полтавської обласної 

державної адміністрації  

    19 червня 2018 року № 556 

 

 
Зареєстровано в Головному 

територіальному управлінні 

юстиції у Полтавській області 

26 червня 2018 року за № 173/2954 

 
 

 

ТАРИФИ 

на платні послуги, які надаються  

Полтавською обласною   клінічною лікарнею ім. М.В. Скліфосовського 
 

№ з/п Найменування послуг 

Тариф без ПДВ, 

гривень за 

одиницю виміру  
1 2 3 

І. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 

надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини 
 

1. Загальний аналіз крові на автоматичному гематологічному 

аналізаторі  (з підрахунком лейкоцитарної формули та 

визначення ШОЕ вручну) 

40,00 

2. Визначення глюкози в капілярній крові 11,20 

3. Визначення групи крові 7,90 

4. Визначення резус-фактора в капілярній крові 11,00 

5. Визначення протромбінованого індексу (МНВ) 11,10 

6. Визначення глікозильованого гемоглобіну в крові 142,20 

7. Агрегатограма (адреналін-агрегація тромбоцитів на 

агрегометрі) 
67,60 

8. Кількісне визначення тропоніну в крові 344,70 

9. Визначення Д-Дімеру 375,40 

10. Визначення зсідаючих факторів крові - коагулограма 

(скорочений варіант)  
49,50 

11. Визначення зсідаючих факторів крові - коагулограма 

(розгорнутий варіант) 
226,10 

12. Визначення тривалості кровотечі та згортання крові 13,80 

13. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів у крові 22,50 

14. Визначення кількості ретикулоцитів у крові 14,20 

15. Визначення LE-феномену (клітин червоного вовчака) 26,20 

16. Визначення РМП (реакція мікропреципітації) 17,10 

17. Дослідження крові на малярійний плазмодій 14,60 

18. Визначення неповних антитіл за прямою пробою Кумбса 63,50 

19. Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності 

осаду, білку, цукру, питомої ваги, реакції РН, мікроскопічне 

дослідження осаду сечі (загальний аналіз сечі)  

17,50 

20. Визначення кетонових тіл (ацетону) в сечі  5,00 

21. Визначення білку в сечі 7,60 
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22. Визначення глюкози в сечі 10,40 

23. Визначення альфа-амілази (діастази) в сечі 17,00 

24. Дослідження сечі за методом Зимницького 8,50 

25. Дослідення сечі за методом Нечипоренко 25,40 

26. Визначення мікроальбуміну сечі 38,20 

27. Дослідження калу на яйцеглист методом Parasep 84,40 

28. Виявлення кальпопроктетіну та лактоферину в калі 

(швидкий тест) 
340,30 

29. Виявлення трансферину в калі (швидкий тест) 131,30 

30. Дослідження калу на хелікобактер H.pilori (швидкий тест) 160,30 

31. Визначення лямблій в калі (швидкий тест) 242,30 

32. Копрологічне дослідження калу 21,80 

33. Загальний аналіз мокроти 29,40 

34. Визначення антитіл до ВІЛ (швидкий тест) 92,60 

35. Аналіз спинномозкової рідини 22,70 

36. Дослідження пунктату кісткового мозку 75,90 

37. Аналіз секрету передміхурової залози                     

(простатичного соку) 
13,10 

38. Аналіз виділень з піхви на мікрофлору 13,00 

39. Аналіз дуоденального вмісту 10,50 

40. Визначення альфа-амілази в сироватці крові 12,10 

41. Визначення лужної фосфатази в сироватці крові 6,90 

42. Визначення аланінамінотрансферази(АлАТ 500) в сироватці 

крові 
6,60 

43. Визначення аспартатамінотрансферази(АсАТ 500) в 

сироватці крові 
6,70 

44. Визначення лактатдегідрогенази  в сироватці крові 6,30 

45. Визначення альбуміну  в сироватці крові 6,30 

46. Визначення загального білка  в сироватці крові 6,20 

47. Визначення  загального білірубіну  в сироватці крові 8,00 

48. Визначення  прямого білірубіну  в сироватці крові 8,10 

49. Визначення  залізозв’язуючої здатністі  в сироватці крові 31,70 

50. Визначення  креатиніну  в сироватці крові 6,40 

51. Визначення  сечової кислоти  в сироватці крові 6,70 

52. Визначення  сечовини  в сироватці крові 6,60 

53. Визначення  холестирину  в сироватці крові 6,80 

54. Визначення  тригліцеридів  в сироватці крові 8,10 

55. Визначення  фосфору  в сироватці крові 6,90 

56. Визначення  хлоридів  в сироватці крові 6,50 

57. Визначення магнію  в сироватці крові 6,60 

58. Визначення калію і натрію в сироватці крові 25,10 

59. Визначення кальцію  в сироватці крові 6,40 

60. Визначення заліза  в сироватці крові 10,70 

61. Визначення С-реактивного білку в сироватці крові 9,80 

62. Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові 9,80 

63. Визначення АСЛО (антитіл проти стрептококового 

гемолізину - О) в сироватці крові 
9,80 

64. Визначення тимолової проби  в сироватці крові 7,30 

65. Визначення ліпопротеїдів високої щільності  в сироватці 

крові 
 

15,90 

66. Визначення ліпопротеїдів низької  щільності  в крові 25,40 
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67. Визначення креатинфосфокінази   в сироватці крові 12,00 

68. Визначення креатинфосфокінази  МВ в сироватці крові 18,20 

69. Визначення  імуноглобулінів A, M, G до лямблій  59,80 

70. Визначення імуноглобулінів  G до антигенів  опісторхозу  56,30 

71. Визначення імуноглобулінів  G до  токсокар 57,30 

72. Визначення імуноглобулінів  G до  аскарид  63,70 

73. Визначення Хелікобактер пілорі  51,30 

74. Визначення  імуноглобулінів  Е  46,70 

75. Визначення імуноглобулінів A, M, G 36,20 

76. Визначення паратгормону  258,60 

77. Визначення ДНК  35,20 

78. Визначення СД- 3, 4, 8, 16, 22 31,60 

79. Визначення  тиреотропного гормону (ТТГ)  45,70 

80. Визначення  трийодтироліну (Т3 вільний) 50,60 

81. Визначення  тироксину (Т4 вільний) 47,40 

82. Визначення антитіл до тиреоглобуліну (ТГ)  50,60 

83. Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази (ТПО) 50,60 

84. Визначення імуноглобулінів G до  хламідій 56,00 

85. Визначення імуноглобулінів G до мікоплазми 56,60 

86. Визначення імуноглобулінів G до уреоплазми  59,00 

87. Визначення імуноглобулінів G до токсоплазми  49,60 

88. Визначення імуноглобулінів G до вірусу простого  герпесу 56,60 

89. Визначення імуноглобулінів G ЦМВ  56,60 

90. Визначення імуноглобулінів G Енштейна Барр  67,30 

91. Визначення реакції гальмування міграції лейкоцитів 39,60 

92. Визначення циркулюючих імунних комплексів  27,50 

93. Визначення субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів 

імунолюмінісцентним методом (імунограма) 
299,20 

94. Езофагогастродуаденоскопія діагностична 129,30 

95. Езофагогастродуаденоскопія діагностична з 

ендоскопічними маніпуляціями  
159,70 

96. Езофагогастродуаденоскопія діагностична з  

мініінвазивними ендохірургічними втручаннями 
159,70 

97. Гастродуоденоскопія діагностична, що проведена 

дуоденоскопом  
200,10 

98. Гастродуоденоскопія діагностична, що проведена 

дуоденоскопом з ендоскопічними маніпуляціями 
260,90 

99. Гастродуоденоскопія діагностична, що проведена 

дуоденоскопом з  мініінвазивними ендохірургічними 

втручаннями 

260,90 

100. Ректосигмоскопія    139,40 

101. Ректосигмоскопія   з ендоскопічними маніпуляціями 200,10 

102. Ректосигмоскопія   з  мініінвазивними ендохірургічними 

втручаннями 
200,10 

103. Колоноскопія діагностична 244,50 

104. Колоноскопія діагностична з ендоскопічними 

маніпуляціями 
345,70 

105. Колоноскопія діагностична з  мініінвазивними 

ендохірургічними втручаннями 

345,70 

106. Бактеріологічне дослідження калу на виявлення  збудників 

кишкових інфекцій з профілактичною метою, без 

антибіотикограми 

156,20 
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107. Бактеріологічне дослідження калу на виявлення збудників 

кишкових інфекцій з профілактичною метою, з 

антибіотикограмою 

227,40 

108. Бактеріологічне дослідження калу з діагностичною метою, 

без антибіотикограми 

252,90 

109. Бактеріологічне дослідження калу з діагностичною метою, з 

антибіотикограмою 

326,20 

110. Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз, без 

антибіотикограми 

394,90 

111. Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз, з 

антибіотикограмою 

468,20 

112. Бактеріологічне дослідження крові на стерильність, без 

антибіотикограми 

185,30 

113. Бактеріологічне дослідження крові на стерильність, з 

антибіотикограмою 

258,50 

114. Бактеріологічне дослідження на патогенний стафілокок, без 

антибіотикограми 

99,00 

115. Бактеріологічне дослідження на патогенний стафілокок, з 

антибіотикограмою 

172,40 

116. Бактеріологічне дослідження на дифтерію 76,40 

117. Бактеріологічне дослідження на менінгокок (виділення з 

носоглотки) 

112,60 

118. Бактеріологічне дослідження спинномозкової рідини на 

виявлення патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів, без антибіотикограми 

281,30 

119. Бактеріологічне дослідження спинномозкової рідини на 

виявлення патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів, з антибіотикограмою 

350,70 

120. Бактеріологічне дослідження жовчі на виявлення 

патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, без 

антибіотикограми 

297,10 

121. Бактеріологічне дослідження жовчі на виявлення 

патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, з 

антибіотикограмою 

366,40 

 

122. Бактеріологічне дослідження сечі, виділень статевих органів 

на виявлення патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів, без антибіотикограми 

264,10 

123. Бактеріологічне дослідження сечі, виділень статевих органів 

на виявлення патогенних та умовно патогенних 

мікроорганізмів, з антибіотикограмою 

346,50 

124. Бактеріологічне дослідження матеріалу дихальних шляхів 

на виявлення патогенних та умовно патогенних 

мікроорганізмів, без антибіотикограми 

332,50 

125. Бактеріологічне дослідження матеріалу дихальних шляхів 

на виявлення патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів, з антибіотикограмою 

 

414,90 

126. Бактеріологічне дослідження матеріалу з вух, очей, ран та 

інше на виявлення патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів, без антибіотикограми 

264,10 

127. Бактеріологічне дослідження матеріалу з вух, очей, ран та 

інше на виявлення патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів, з антибіотикограмою 

346,50 
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128. Визначення чутливості до антибіотиків одного виду 

мікроорганізмів (антибіотикограма-12 дисків) 

83,90 

129. Бактеріологічне дослідження на дріжджоподібні гриби роду 

Candida, без антимікотиків 

76,40 

130. Бактеріоскопія (мікроскопія мазка препарату, фарбування за 

Грамом) 

28,90 

131. Санітарно-бактеріологічне дослідження стерильності 

виробів медичного призначення та інших обʼєктів 

120,40 

132. Санітарно-бактеріологічні дослідження змивів на санітарно-

показові мікроорганізми, без антибіотикограми 

150,60 

133. Визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних 

засобів 

203,80 

134. Санітарно-бактеріологічне дослідження діалізної рідини 51,60 

135. Ідентифікація одного виду мікроорганізмів (автоматична 

система Vitek 2compact) 

499,80 

136. Визначення чутливості одного виду мікроорганізмів до 

антибіотиків (автоматична система Vitek 2compact) 

499,80 

137. Ідентифікація дріжджів  (набір Biomerieux) 486,70 

138. Чутливість дріжджів до антимікотиків  (набір Biomerieux) 486,70 

139. ЕКГ- дослідження у 12-ти відведеннях, яке проводиться в 

кабінеті 
31,70 

140. Ритмографія без навантажувальних проб з ручною 

обробкою матеріалу 
29,60 

141. ЕКГ - досліждення при медикаментозних навантаженнях 

(додаткове дослідження з функціональними пробами) 
29,60 

142. Проба з дозованим фізичним навантаженням на 

велоергометрі (велоегометрія) 
163,30 

143. Холтерівське моніторування ЕКГ 134,40 

144. Ритмографія після функціональних та медикаментозних 

навантажувальних проб 
29,60 

145. ЕКГ з додатковими відведеннями 32,60 

146. Капіляроскопія 33,90 

147. Транскраніальна доплерографія судин головного мозку 63,30 

148. Моніторинг артеріального тиску добовий 29,60 

149. Реоенцефалографія з комп' ютерним аналізом у спокої 68,00 

150. Реоенцефалографія - додаткове обстеження з  

функціональними та медикаментозними 

навантажувальними пробами, як доповнення до основного 

дослідження 
 

9,90 

151. Електроенцефалографія або картування з комп' ютерним 

аналізом 
 

82,90 

152. Електроенцефалографія після функціональних проб (після 

основного дослідження) 
16,40 

153. Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з 

функціональними пробами та комп' ютерним аналізом 

отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної 

недостатності (Спірографія) 
 

66,50 

154. Ехокардіографія В-вимір стандартна методика обстеження 
 

57,90 

155. Ехокардіографія з доплеровським аналізом 
 

86,20 

156. Реовазографія 1-го сегменту на двох кінцівках у спокої 
 

48,00 
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157. Реовазографія 1-го сегменту на двох кінцівках з 

функціональними або медикаментозними пробами 

(додаткове обстеження) 

9,90 

158. Консультація лікаря-функціоналіста (розшифровка ЕКГ) 12,80 

159. Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи комплексно: печінка+жовчний 

міхур+ жовчні протоки+ підшлункова залоза+ селезінка 

88,20 

160. Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи по  окремих органах: 
 

 печінка+жовчний міхур+ жовчні протоки 35,90 

 печінка 25,40 

 жовчний міхур+ жовчні  протоки 25,40 

 підшлункова залоза 35,90 

 селезінка+ судини портальної системи 35,90 

161. Трансабдомінальні  дослідження сечостатевої системи 

комплексно (для   чоловіків): нирки+надниркові 

залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+ 

передміхурова залоза 

88,20 

162. Трансабдомінальні  дослідження сечостатевої системи по  

окремих органах (для чоловіків): 
 

 нирки+ надниркові залози 35,90 

 сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 25,40 

 передміхурова залоза 25,40 

 яєчки 25,40 

163. Трансабдомінальні  дослідження сечостатевої системи 

комплексно (для жінок): 
 

 нирки+ надниркові залози+ сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі+ матка+ яєчники 
98,70 

 матка+ яєчники 56,80 

 матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плоду 98,70 

164. Ультразвукові дослідження поверхневих структур тканин:  
 щитовидна залоза 46,30 

 слинні залози 35,90 

 лімфатичні вузли 35,90 

 молочні залози (з двох сторін) 67,30 

165. Ультразвукові дослідження судин:  
 доплерографія судин в імпульсному режимі 88,20 

 дослідження судин з кольоровим доплерівським 

картуванням 
98,70 

 периферичні судини 46,30 

 доплерографія судин із спектральним аналізом у постійному 

режимі 
98,70 

166. Ультразвукові дослідження органів грудної клітини 

(плевральна порожнина) 
46,30 

167. Рентгеноскопія ОГК 26,00 

168. Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції 68,20 

169. Рентгенографія ОГК (оглядова)   в двох проекціях 123,40 

170. Рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням 

стравоходу 
75,00 

171. Рентгенографія грудного, попереково-крижового відділу 

хребта з функціональними пробами            ( функціональне 

дослідження хребта - 3 знімки) 

204,60 
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172. Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) 26,00 

173. Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 81,20 

174. Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною 

методикою 
124,50 

175. Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу 98,50 

176. Первинне подвійне контрастування шлунку 150,50 

177. Іригоскопія 272,90 

178. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія 

(ЕРХПГ) (рентгенендоскопічне дослідження) 
244,40 

179. Рентгенографія кісток кисті, стопи в двох проекціях 88,50 

180. Рентгенографія плечового суглобу,плечової кістки в одній 

проекції 
39,00 

181. Рентгенографія черепа в двох проекціях 88,50 

182. Рентгенографія колоносових пазух 39,00 

183. Рентгенографія скронево-щелепного суглоба 65,00 

184. Рентгенографія нижньої щелепи бокова проекція 52,00 

185. Рентгенографія кісток носа 39,00 

186. Рентгенографія нижньої щелепи оглядова 39,00 

187. Рентгенографія ключиці 50,80 

188. Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання 94,20 

189. Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекцях 65,00 

190. Рентгенографія шийного відділу хребта  з  

функціональними пробами (функціональне дослідження 

хребта - 3 знімки) 

140,50 

191. Рентгенографія грудного та попериково - крижового відділу 

хребта в двох проекціях 
123,40 

192. Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції 39,00 

193. Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції 68,20 

194. Рентгенографія  попериково - крижового відділу хребта в 

одній проекції 
68,20 

195. Рентгенографія кісток тазу, кульшові суглоби 68,20 

196. Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях 88,50 

197. Рентгенографія кісток верхніх і нижніх кінцівок з 

металоконструкцією або гіпсом в 2-х проекціях 
106,00 

198. Урографія внутрішньовенна 272,80 

199. Ретроградна пієлографія 230,60 

200. Ретроградна цистографія 130,70 

201. Уретерографія 152,30 

202. Гістеросальпінгографія 127,50 

203. Фістулографія 136,40 

204. Холангіографія інтраопераційна 120,20 

205. Сіалографія (рентгенографiя слинної     залози  з 

контрастуванням) (2 знімки) (ренгенографія м'яких тканин) 
65,00 

206. Рентгенографiя орбiти (2 знімки) (ренгенографія м'яких 

тканин) 
45,10 

207. Рентгенографiя зубiв, дна порожнини рота 32,10 

208. Рентгенографiя орбiт за Балтiним (2 знімки) (ренгенографія 

м'яких тканин) 
65,00 

209. Консультація пред´явлених рентгенограм з оформленням 

протоколу (1 знімок) 
18,90 

210. Рентгенівська комп'ютерна томографія головного мозку 214,60 

211. Рентгенівська комп'ютерна томографія  колоносових пазух 214,60 
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212. Рентгенівська комп'ютерна томографія  шиї 214,60 

213. Рентгенівська комп'ютерна томографія  органів грудної 

порожнини 
214,60 

214. Рентгенівська комп'ютерна томографія  органів черевної 

порожнини 
214,60 

215. Рентгенівська комп'ютерна томографія   органів зачеревного 

простору та малого тазу 
214,60 

216. Рентгенівська комп'ютерна томографія   кінцівок та суглобів 214,60 

217. Рентгенівська комп'ютерна томографія   хребта 214,60 

218. Рентгенівська комп'ютерна томографія   ЗЩД (зубо-

щелепної ділянки) 
214,60 

219. Рентгенівська комп'ютерна томографія   головного мозку з 

внутрішньовенним  підсиленням 
1502,70 

220. Рентгенівська комп'ютерна томографія   колоносових пазух   

з внутрішньовенним  підсиленням 
1502,70 

221. Рентгенівська комп'ютерна томографія   шиї  з 

внутрішньовенним  підсиленням 
1502,70 

222. Рентгенівська комп'ютерна томографія   органів 

грудної.порожнини з внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

223 Рентгенівська комп'ютерна томографія   органів грудної, 

черевної порожнини та малого тазу з потрійним 

(внутрішньовенним, per os et per rectum) контрастним 

підсиленням 

1777,10 

224. Рентгенівська комп'ютерна томографія   органів черевної 

порожниниз внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

225. Рентгенівська комп'ютерна томографія   кінцівок з 

внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

226. Рентгенівська комп'ютерна томографія   ангіографія шийних 

артерій з внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

227. Рентгенівська комп'ютерна томографія   ангіографія 

інтракраніальних артерій з внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

228. Рентгенівська комп'ютерна томографія   венографія шиї з 

внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

229. Рентгенівська комп'ютерна томографія   

ангіопульмонографія з внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

230. Рентгенівська комп'ютерна томографія  аортографія з 

внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

231. Рентгенівська комп'ютерна томографія   ангіографія артерій 

верхніх кінцівок з внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

232. Рентгенівська комп'ютерна томографія   ангіографія артерій 

тазу та нижніх кінцівок з внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

233. Рентгенівська комп'ютерна томографія   скронево-

нижньощелепних суглобів 
214,60 

234. Рентгенівська комп'ютерна томографія урографія 

(рентгенологічне дослідження нирок і сечових шляхів ) 
253,50 

235. Рентгенівська комп'ютерна томографія   ентероколонографія 

з внутрішньовенним  підсиленням 
1699,10 

236. Магнитно-резонансна томографія (МРТ):  
 без внутрішньовенного контрастування 205,60 

 з внутрішньовенним підсиленням 1959,50 

237. Консультація лікаря – терапевта 69,60 

238. Консультація лікаря – невропатолога 46,60 
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239. Консультація лікаря - нефролога 45,00 

240. Консультація лікаря - пульмонолога 35,00 

241. Консультація лікаря - гастроентеролога 44,80 

242. Консультація лікаря - кардіолога 55,80 

243. Консультація лікаря - алерголога 41,10 

244. Консультація лікаря - ревматолога 44,50 

245. Консультація лікаря - гематолога 39,20 

246. Консультація лікаря - ендокринолога 46,60 

247. Консультація лікаря - імунолога 61,30 

248. Консультація лікаря - дерматовенеролога 30,70 

249. Консультація лікаря - хірурга 33,50 

250. Консультація лікаря - травматолога 44,50 

251. Консультація лікаря - нейрохірга 46,60 

252. Консультація лікаря – хірурга судинного 32,20 

253. Консультація лікаря - уролога 44,50 

254. Консультація лікаря – акушера-гінеколога 46,60 

255. Консультація лікаря - офтальмолога 42,70 

256. Консультація лікаря - отоларинголога 35,10 

257. Консультація лікаря – отоларинголога (сурдологічний 

кабінет) 
138,60 

258. Консультація лікаря – хірурга-проктолога 
 

66,40 

ІІ. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони 

здоров’я, якщо ці лікарі (провізори)  –  інтерни закінчили недержавні вищі медичні 

(фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади 

освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я 

(недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру;  

бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі 
 

 Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у  базових 

закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі 

(провізори) - інтерни закінчили державні вищі медичні 

(фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту 

протягом одного місяця: 

 

 до 10 осіб 556,10 

 від 10 до 20 осіб  531,00 

 від 21 до 30 осіб  522,60 

 від 31 до 40 осіб  518,40 

 від 41 до 50 осіб  515,90 
 
 

     
 

Перший заступник голови 
облдержадміністрації        А.А. Пісоцький       


