
Назва послуги Ціна
Консультація спеціаліста  (первинна)
Консультація терапевта 300.00        
Консультація сімейного лікаря 300.00        
Конскльтація кардіолога 350.00        
Консультація проктолога 350.00        
Консультація гастроентеролога 350.00        
Консультація флеболога 350.00        
Консультація дермато-венеролога 350.00        
Консультація трихолога 350.00        
Консультація ангіохірурга 350.00        
Консультація ревматолога 500.00        
Консультація ендокринолога 350.00        
Консультація дієтолога        
Консультація алерголога 350.00        
Рекомендації по підготовці до вакцинації 220.00        
Сеанс психотерапії (1 година) 800.00        
Консультація психотерапевта 600.00        
Консультація пульмонолога 450.00        
Консультація уролога 350.00        
Консультація мамолога 350.00        
Консультація гінеколога 350.00        
Консультація хірурга 350.00        
Консультація ортопеда-травматолога, вертебролога 350.00        
Консультація отоларинголога 350.00        
Консультація невропатолога 350.00        
Консультація психоневролога 450.00        
Медичний огляд спеціаліста 200.00        
Консультація офтальмолога з оглядом (передня та задня 
біомікроскопія ока) первинна 450.00        

Консультація офтальмолога, кандидата мед.наук з оглядом 800.00        
Консультація офтальмолога, доктора мед.наук, професора, з 
оглядом 1,000.00     

Консультація лікаря онлайн  200.00        
Консультація повторна 
Консультація терапевта повторна 250.00        
Консультація сімейного лікаря повторна 250.00        
Конскльтація кардіолога повторна 300.00        
Консультація проктолога повторна 300.00        
Консультація гастроентеролога повторна 300.00        
Консультація флеболога повторна 300.00        
Консультація дермато-венеролога повторна 300.00        
Консультація трихолога повторна 300.00        
Консультація ангіохірурга повторна 300.00        
Консультація ревматолога повторна 450.00        
Консультація ендокринолога повторна 300.00        
Консультація дієтолога повторна 300.00        
Консультація алерголога повторна 300.00        
Рекомендації по підготовці до вакцинації повторно 200.00        
Сеанс психотерапії (1 година) повторний 750.00        

600.00



Консультація психотерапевта повторна 550.00        
Консультація пульмонолога повторна 400.00        
Консультація уролога повторна 300.00        
Консультація мамолога повторна 300.00        
Консультація гінеколога повторна 300.00        
Консультація хірурга повторна 300.00        
Консультація ортопеда-травматолога, вертебролога повторна 300.00        
Консультація отоларинголога повторна 300.00        
Консультація невропатолога повторна 300.00        
Консультація психоневролога повторна 400.00        
Медичний огляд спеціаліста повторний 180.00        
Консультації лікарів для дітей
Консультація педіатра, сімейного лікаря  первинна 300.00        
Консультація педіатра, сімейного лікаря повторна 250.00        
Консультація педіатра, сімейного лікаря дітей до 1 року 350.00        

Консультація педіатра, сімейного лікаря дітей до 1 року повторна 300.00        

Консультація дитячого отоларинголога 350.00        
Консультація дитячого отоларинголога повторна 300.00        
Консультація дитячого гастроентеролога 350.00        
Консультація дитячого гастроентеролога повторна 300.00        
Консультація дитячого невролога первинна 350.00        
Консультація дитячого невролога повторна 300.00        
Консультація дитячого ортопеда первинна 350.00        
Консультація дитячого ортопеда повторна 300.00        
Консультація дитячого хіруга первинна 350.00        
Консультація дитячого хіруга повторна 300.00        
Медичний огляд дитячого спеціаліста 200.00        
Медичний огляд педіатра, сімейного лікаря повторний 180.00        
Консультація дитячого гінеколога первинна 400.00        
Консультація дитячого гінеколога повторна 350.00        
Виїзні послуги
УЗД органів черевної порожнини вдома 650.00        
УЗД органів малого тазу трансабдомінальне вдома 650.00        
УЗД органів черевної порожнини+ нирки  вдома 700.00        

УЗ доплерографія судин нижніх кінцівок ( вени+ артерії) вдома 750.00        

Електрокардіограма  вдома 200.00        

Холтерівське моніторування ЕКГ з підключенням приладу вдома 900.00        

Виклик медсестри додому, без вартості маніпуляцій 300.00        
Виклик сімейного лікаря/терапевта додому 500.00        
Виклик сімейного лікаря додому в неробочий час/вихідні/святкові 
дні 650.00        

Виклик вузького спеціаліста (невролог, ендокринолог, 
дерматовенеролог,уролог,травматолог,хірург та інші) додому 550.00        

Виклик вузького спеціаліста додому в неробочий 
час/вихідні/святкові дні 700.00        

Виклик сімейного лікаря до дитини до 1 року 600.00        
Виклик сімейного лікаря/терапевта за межі м. Бориспіль 600.00        



Транспортні витрати  ( по Борисполю) 150.00        
Транспортні витрати за межі міста (1 км) 30.00          
Виклик вузького спеціаліста  додому за межі м. Бориспіль 650.00        
Виклик сімейного лікаря/педіатра за межі м. Бориспіль до дитини 
до 1року 700.00        

Інструментальні дослідження ультразвукові
Урологія
УЗД сечового міхура, передміхурової залози, визначення об’єму 
залишкової сечі 260.00        

УЗД статевого прутня 250.00        
УЗД сечового міхура 170.00        
УЗД урологічний комплекс (нирки, сечовий міхур, передміхурова 
залоза, сім’яні пухирці, об’єм залишкової сечі) 360.00        

УЗД нирок та сечового міхура 260.00        
УЗД нирок 230.00        
УЗД нирок та наднирників 270.00        
УЗД наднирників 180.00        
УЗД трансректальне (передміхурова залоза, сім’яні пухирці, об’єм 
залишкової сечі) 310.00        

УЗД органів калитки (яєчки, придатки яєчок) 250.00        
УЗ доплерографія судин органів калитки ( ДОПЛЕР органів 
калитки) 320.00        

УЗ доплерографія артерій нирок ( ДОПЛЕР ниркових артерій) 400.00        

УЗ доплерографія статевого прутня ( ДОПЛЕР статевого прутня) 450.00        

Гінекологія
УЗД молочних залоз 270.00        
УЗД молочних залоз з доплерівським картуванням ( ДОПЛЕР 
молочних залоз) 290.00        

УЗД трансвагінальне (матка, яєчники) 330.00        
УЗД малої миски (гінекологічне: матка, яєчники) 
трансабдомінально 290.00        

УЗД цервікометрія 290.00        
Фолікулометрія ( одне дослідження) 280.00        
УЗД при вагітності ( до 12 тижнів) 350.00        
УЗД плоду І триместр ( скринінг) 450.00        
УЗД плоду ІІ триместр ( скринінг) 635.00        
УЗД плоду І триместр (скринінг при багатоплідній вагітності) 820.00        
УЗД плоду ІІ триместр (скринінг при багатоплідній вагітності) 860.00        
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плоду 470.00        
Комплексна оцінка плоду ( Біофізичний профіль плоду) 510.00        

УЗД органів малого тазу трансвагінально з метросальпінгографією 
(соносальпінгографія)- діагностика прохідності маткових труб. 1,950.00     

Ортопедія і травматологія
УЗД двох парних суглобів (кульшові, колінні, гомілкові, плечові, 
променево-зап’ясткові, пальців китиць та ступнів ) 360.00        

УЗД одного суглобу 250.00        
УЗД кульшових суглобів  у немовлят 290.00        



УЗД м'яких тканин однієї ділянки (шкіра, підшкірна клітковина, 
м’язи, зв’язки, сухожилля) 200.00        

УЗД інших локалізацій
Нейросонографія 300.00        
УЗД щитоподібної залози 220.00        
УЗД черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова 
залоза, селезінка,)+ нирки 360.00        

УЗД черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова 
залоза, селезінка) 300.00        

УЗД лімфатичних вузлів ( 1 група) 170.00        
Ехокардіографія з доплерографією 450.00        
УЗ доплерографія  судин нижніх кінцівок ( вени+ артерії) 
(ДОПЛЕР вен та артерій нижніх кінцівок) 410.00        

УЗ доплерографія артерій  нижніх кінцівок  (ДОПЛЕР артерій 
нижніх кінцівок) 270.00        

УЗ доплерографія вен  нижніх кінцівок ( ДОПЛЕР вен нижніх 
кінцівок) 270.00        

УЗ доплерографія судин шиї ( ДОПЛЕР судин шиї) 330.00        
УЗД щитоподібної залози з допплерівським картуванням (ДОПЛЕР 
щитоподібної залози) 260.00        

УЗ доплерографія судин верхніх кінцівок ( артерії+ вени) (ДОПЛЕР 
судин верхніх кінцівок) 360.00        

УЗ доплерографія артерій  верхніх кінцівок  (ДОПЛЕР артерій 
верхніх кінцівок) 260.00        

УЗ доплерографія вен верхніх кінцівок  (ДОПЛЕР  вен верхніх 
кінцівок) 260.00        

УЗ доплерографія  судин шиї та внутрішньомозкових артерій 
(ДОПЛЕР судин шиї та голови) 450.00        

Ендоскопічні дослідження

Відеоезофагогастродуоденоскопія (бе тесту на Helicobacter pylopi) 650.00        

Відеоезофагогастродуоденоскопія (з  тестом на Helicobacter pylopi) 800.00        

Відеоколоноскопія 1,300.00     
Взяття біопсії при ендоскопічному дослідженні (ЕГДС, КС) 300.00        
Запис відео на електронний носій (диск, флешка) 50.00          
Ендоскопічна поліпектомія шлунку 2,900.00     
Ендоскопічна поліпектомія товстої кишки 3,950.00     

Видалення стороннього тіла з стравоходу та шлунку ендоскопічно 950.00        

Видалення стороннього тіла з товстої кишки ендоскопічно 2,100.00     

Постановка внутрішньошлункового балону (без вартості балона) 4,500.00     

Видалення внутрішньошлункового балону 3,500.00     
Додаткові послуги
Кардіограма ( реєстрація + трактування) 90.00          
Моніторинг ЕКГ по Холтеру (24 години) 700.00        
Кардіотокографія (КТГ) без консультації лікаря 270.00        
Дерматоскопія ( аналогова) від 1 до 3-х  утворень 200.00        
Дерматоскопія ( аналогова) від  4-х утворень 400.00        



Мезотерапія волосистої частини   голови 650.00        
Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження (ТУБА) 30.00          
Забір секрету передміхурової залози 80.00          
Забір аспіраційного ендометрія з порожнини матки 180.00        
Забір венозної/капілярної крові одноразовими системами 30.00          
Забір матеріалу для мікроскопії, цитології 80.00          
Забір матеріалу для дослідження на паразитарний гриб 35.00          
Забір матеріалу для цитологічного дослідження пухлин шкіри 180.00        
Гінекологічні маніпуляції
Лікування ерозії шийки матки солковагіном 910.00        
Лікування кондилом вульви солкодермом 1,150.00     
Лазеро- хірургічна деструкція кондилом 1,600.00     
Лазеро- хірургічне видалення кісти бартолінової залози 3,500.00     
Постановка ВМК (без вартості спіралі) 650.00        
Видалення ВМК ( просте) 290.00        
Видалення ВМК ( ускладнене) 1,200.00     
Парауретральний плазмоліфтінг 1,300.00     
Паравагінальний плазмоліфтінг 2,050.00     
Кольпоскопія з відеовізуалізацією 290.00        
Біопсія шийки матки 360.00        
Біопсія шийки матки (ендометрію ) при офісній гістероскопії 650.00        
Пункція черевної порожнини через звід піхви 850.00        
Радіохвильова деструкція кондилом ( урогенітальної зони) 1,260.00     
Радіохвильова абляція шийки матки 2,500.00     
Видалення кісти бартолінової залози з місцевою анестезією 3,000.00     
Марсупіалізація кісти бартолінової залози з анестезією 4,300.00     
Розтин абсцесу бартолінової залози з місцевою анестезією 1,200.00     
Діагностичне вишкрібання вмісту порожнини матки та 
цервікального каналу (місцева анестезія) без вартості ПГД 3,000.00     

Лазерна вапорізація патології шийки матки 2,200.00     
Гістероскопія офісна 3,000.00     
Бужування цервікального каналу  ( без вартості анестезії) 1,170.00     
Тест на вагітність 190.00        
Ін'єкція в шийку матки (без вартості препарату) 290.00        
Гінекологічний масаж 380.00        
Піхвовий тампон (1 процедура) 160.00        
Піхвова ванночка (1 процедура) 160.00        
Радіохвильова абляція шийки матки 1,500.00     
Радіохвильова коагуляція судини, що кровить 350.00        
Радіохвильове видалення кондилом вульви під місцевою анестезією 
( без вартості ПГД) 1,500.00     

Радіохвильова конізація шийки матки під місцевою анестезією (без 
вартості ПГД)  І зона 2,000.00     

Радіохвильова конізація шийки матки під місцевою анестезією (без 
вартості ПГД)  ІІ зони 2,500.00     

Радіохвильова конізація шийки матки під місцевою анестезією (без 
вартості ПГД)  ІII зона 3,000.00     

Радіохвильова біопсія (без вартості ПГД) 480.00        
Кардіотокографія плода  250.00        
Кардіотокографія  при багатоплідній вагітністі (КТГ) 320.00        



Постановка акушерського підтримуючого пессарія (без вартості 
пессарія) 700.00        

Постановка акушерського підтримуючого пессарія (жорсткий 
пессарій) 1,000.00     

Постановка акушерського підтримуючого пессарія (силіконовий 
пессарій) 1,200.00     

Внутрішньоматкова інсеменація в природньому менструальному 
циклі спермою чоловіка 3,500.00     

Послуга з введення внтрішньоматткового контрацептиву з 
медикаментозним забезпеченням І рівня складності 1,420.00     

Послуга з введення внтрішньоматткового контрацептиву з 
медикаментозним забезпеченням ІІ рівня складності 1,620.00     

Послуга з введення внтрішньоматткового контрацептиву з 
медикаментозним забезпеченням ІІІ рівня складності 3,200.00     

Програма спостереження вагітності ( з 12 тижнів) 17,028.00  
Програма спостереження вагітності ( з 28 тижнів) 11,538.00  
ПЛАСТИЧНА ГІНЕКОЛОГІЯ

Малоінвазивна перінеопластика з використанням ниток (1 нитка) 15,000.00   

Малоінвазивна перінеопластика з використанням ниток (2 нитки) 19,500.00   

Лабіопластика 8,000.00     
Інтимна контурна пластика великих статевих губ або точки G на 
основі ретикульованої гіалуронової кислоти з високим ступенем 
очистки

5,000.00     

Кліторопластика гіалуроновою кислотою 5,000.00     
Інтимний плазмоліфтинг 2,500.00     
Оперативні втручання гінекологічні
Хірургічна дефлорація ( розсікання дівочої пліви) під місцевою 
анестезією 1,300.00     

Розтин перетинки піхви 1,950.00     
Розділення синехій 620.00        
Розтин фурункулу ділянки статевих губ 1,290.00     
Видалення фіброматозного вузла, що народжується з вишкрібанням 
стінок порожнини матки 4,300.00     

Видалення стороннього тіла піхви 390.00        
Біопсія шийки матки конхотомом ( без вартості ПГД) 450.00        
Поліпектомія цервікального каналу ( без вартості ПГД) 510.00        
Аспірація ендометрія ( пайпель- біопсія) під місцевою анестезією ( 
без вартості ПГД) 800.00        

Переривання завмерлої та прогресуючої аномальної маткової 
вагітності до 12 тижнів ( без вартості ПГД) 3,800.00     

Гіменопластика ( відновлення цілісності незайманої пліви) 6,000.00     
Гіменопластика тришарова ( відновлення цілісності незайманої 
пліви) 9,900.00     

Пластична реконструктивна операція на шийці матки   І категорії 
складності 4,000.00     

Пластична реконструктивна операція на шийці матки   ІІ категорії 
складності 5,500.00     

Накладання циркулярного шва на шийку матки 3,000.00     



Офісна діагностична гістероскопія 3,500.00     
Діагностична гістероскопія 3,500.00     
Гістероскопічна поліпектомія І категорії складності (без вартості 
ПГД) 4,000.00     

Гістероскопічна поліпектомія ІІ категорії складності (без вартості 
ПГД) 4,500.00     

Гістероскопічна міомектомія (без вартості ПГД) 6,000.00     
Роз’єднання внутрішньоматкових синехій (Без вартості ПГД) 4,000.00     

Роз’єднання внутрішньо маткової перетинки (Без вартості ПГД) 4,500.00     

Резекція ендометрія 650.00        
Абляція ендометрія 650.00        
Розділення синехій малих статевих губ у дітей 250.00        
Урологічні маніпуляції
Блокада сім’яного канатика новокаїнова 170.00        
Заміна цистостомічного дренажу 620.00        

Катетеризація сечового міхура (встановлення катетеру Фолея) 200.00        

Взяття сечі катетером 100.00        
Інстиляція сечового міхура з розчином (1 процедура) 180.00        
Ендоскопічна відеоуретропієлоскопія 3,700.00     
Відеоцистоскопія+ біопсія сечового міхура 4,600.00     
Ендоскопічна відеоцистоскопія 3,650.00     
Цистолітотомія 10,500.00   
Бужування уретри 250.00        
Інтраміхурове введення препарату 290.00        
Троакарна цистостомія 3,200.00     
Заміна катетера Фолея 180.00        
Бужування уретри післяопераційне 1,300.00     
Пункція гідроцелє під контролем УЗД 1,950.00     
Масаж простати 150.00        
Оперативні втручання урологічні
Лазерна деструкція кондилом (урогенітальної зони) 2,750.00     
Меатотомія 2,900.00     
Меатотомія з використанням лазеру 3,700.00     
Коагуляція лейкоплакії сечового міхура 8,650.00     

Коагуляція лейкоплакії сечового міхура з використанням лазера 12,550.00   

Літотрипсія конкременту лоханки, нирки 14,050.00   
Лазерна  літотрипсія сечового міхура (конкременти до 3 см) 9,250.00     
Видалення іншорідного тіла крайньої плоті 7,050.00     
Видалення синехій 850.00        
Видалення кісти сім’яного канатика ( однобічне) 4,950.00     
Видалення кісти придатка яєчка (однобічне) 8,900.00     
Видалення парауретральної кісти 5,950.00     
Вправлення парафімозу (мануальне) 1,350.00     
Біопсія яєчка 6,850.00     
Видалення, електрокоагуляція поліпу уретри 5,150.00     
Видалення атером, ліпом мошонки 2,300.00     
Вазорезекція 5,100.00     



Біопсія передміхурової залози ( під контролем УЗД) 4,850.00     
Радіохвильова деструкція кондилом ( урогенітальної зони) 2,500.00     
Обрізання крайньої плоті (циркумцизія) 4,550.00     
Пластика вуздечки 2,450.00     
Видалення стента 2,100.00     
Біопсія сечового міхура 1,200.00     
Висічення кератоми, невуса лазерним методом 1,600.00     
Лазерна пластика вуздечки 3,450.00     
Видалення атером, ліпом мошонки лазерним методом 3,350.00     
Лазерне обрізання крайньої плоті (циркумцизія) 8,500.00     
Встановлення стента ( без вартості стента) 2,300.00     
ТУР простати біполярний  19,500.00   
ТУР кондилом уретри 14,400.00   
ТУР сечового міхура 16,500.00   
Цистостомія 6,900.00     
Лазерне розсічення стриктури уретри 9,500.00     
Резекція поліпу уретри 5,100.00     
Операція Іванісевича ( при варикоцелє) 8,700.00     
Операція Бергмана  ( при гідроцеле) 8,450.00     
Операція Вінкельмана ( при гідроцелє) 8,400.00     
Орхіпексія 9,350.00     
Охіектомія 6,600.00     
Лазерна контактна літотрипсія 19,800.00   
Лазерна контактна літотрипсія конкременту лоханки, нирки 22,500.00   
ТVТ –opturator  пластика (без вартості розхідних матеріалів) 15,500.00   
Операція Іванісевича лапароскопічна (при варикоцелє) 19,200.00   
Операція Бергмана   з використанням лазеру (при гідроцеле) 9,650.00     

Операція  Вінкельмана з  використанням лазеру ( при гідроцеле) 11,300.00   

Уретеролітотомія 18,900.00   
Встановлення нефростоми ( без вартості набору) 2,500.00     

Уретеролітоекстракція конкременту нижньої третини сечоводу 13,800.00   

Уретеролітоекстракція конкременту верхньої третини сечоводу 14,500.00   

Оперативні втручання хірургічні
Люмбальна пункція 810.00        
Перев’язка проста 200.00        
Перев’язка з оглядом хірурга 250.00        
ПХО рани з накладанням швів на шкіру до 5 см 450.00        
ПХО рани з накладанням швів на шкіру більше 5 см 950.00        

ПХО рани з накладанням швів на м’язи, сухожилки, фасцію до 5 см 900.00        

ПХО рани з накладанням швів на м’язи, сухожилки, фасцію більше 
5 см 1,500.00     

Накладання вторинних швів на рану 700.00        
Пункція м’яких тканин 300.00        
Зняття швів 190.00        

Видалення атероми волосистої частини голови хірургічним методом 690.00        



Видалення атероми великих розмірів (більше 3 см) хірургічним 
методом 1,350.00     

Видалення атероми волосистої частини голови за допомогою лазера 970.00        

Видалення атероми великих розмірів (більше 3 см) за допомогою 
лазера 1,650.00     

Видалення атероми інших локалізацій тулуба хірургічним методом 945.00        

Видалення атероми інших локалізацій тулуба за допомогою лазера 1,390.00     

Видалення післяопераційних рубців 2,400.00     
Видалення ліпоми до 3 см хірургічним методом 970.00        
Видалення кліща 375.00        
Видалення контагіозного молюска ( 1 шт) 100.00        
Видалення доброякісних новоутворень шкіри більше 3 см 
хірургічним методом 1,250.00     

Видалення ліпоми більше 5 см хірургічним методом 2,930.00     
Видалення ліпоми від 3 до 5 см хірургічним методом 1,990.00     
Видалення ліпоми до 5 см за допомогою лазера 1,450.00     
Видалення ліпоми більше 5 см за допомогою лазера 2,440.00     
Видалення доброякісних новоутворень шкіри до 1 см за допомогою 
ДТК 470.00        

Видалення доброякісних новоутворень шкіри від 1 до 3 см за 
допомогою ДТК 750.00        

Видалення доброякісних новоутворень шкіри більше 3 см за 
допомогою ДТК 945.00        

Видалення доброякісних новоутворень шкіри до 1 см хірургічним 
методом 720.00        

Видалення доброякісних новоутворень шкіри від 1 до 3 см 
хірургічним методом 950.00        

Видалення доброякісних новоутворень шкіри від 1 до 3 см за 
допомогою лазера 150.00        

Видалення доброякісних новоутворень шкіри до 1 см за допомогою 
лазера - 940.00        

Видалення доброякісних новоутворень шкіри більше 3 см за 
допомогою лазера 1,490.00     

Видалення папілом (до 10 шт) методом ДТК 700.00        
Видалення папілом (від 10 до 20 шт) методом ДТК 1,320.00     
Видалення папілом (більше 20 шт) методом ДТК 1,900.00     
Видалення папілом (від 10 до 20 шт) за допомогою лазера 1,690.00     
Видалення папілом (більше 20 шт) за допомогою лазера 2,900.00     
Крайова резекція нігтьової пластинки 950.00        
Крайова резекція нігтьової пластинки за допомогою лазера 1,500.00     
Розкриття та дренування абсцедуючого фурункула 650.00        
Розкриття та дренування абсцесу 945.00        
Розкриття та дренування карбункула 1,300.00     
Розкриття та дренування флегмони 1,650.00     
Розкриття та дренування післяін’єкційного абсцесу 2,100.00     
Розкриття та дренування нагноєної атероми, гідраденіту 950.00        
Розкриття та дренування підшкірного панариція 650.00        



Розкриття та дренування піднігтьового панариція зі збереженням 
нігтьової пластинки 990.00        

Розкриття та дренування сухожильного панариція 1500 1,450.00     
Видалення гігроми сухожилка до 1 см хірургічним методом 750.00        

Видалення гігроми сухожилка від 1 до 2 см хірургічним методом 1,450.00     

Видалення гігроми сухожилка більше 2 см хірургічним методом 2,350.00     

Видалення гігроми сухожилка до 1 см за допомогою лазера 945.00        

Видалення гігроми сухожилка від 1 до 2 см за допомогою лазера 1,900.00     

Видалення гігроми сухожилка більше 2 см за допомогою лазера 2,880.00     

Видалення вірусної бородавки методом ДТК 290.00        
Видалення вірусної бородавки хірургічним методом 490.00        
Видалення вірусної бородавки за допомогою лазера 730.00        
Видалення гемангіоми до 0.5 см методом ДТК 300.00        
Видалення гемангіоми більше 0.5 см методом ДТК 490.00        
Видалення гемангіоми до 0.5 см за допомогою лазера 480.00        
Видалення гемангіоми більше 0.5 см за допомогою лазера 950.00        
Місцева анестезія 250.00        
Лапароцентез з дренування черевної порожнини 2,520.00     
Лапароцентез без дренування черевної порожнини 1,880.00     
Епікондилярна, епідуральна блокада (без вартості препарату) 450.00        
Оперативне лікування врослого нігтя зі збереженням нігтьової 
пластини 2,277.00     

Висічення невуса, кератоми 870.00        
Зняття нігтьової пластини 890.00        
Корекція росту нігтьової пластини 830.00        
Крайова резекція нігтьової пластини 1,890.00     
Лазерне видалення мозолiв 1,450.00     
Імплантація дисульферамової пластини 7,500.00     
ФЛЕБОЛОГІЯ
Склерозування капілярної сітки 1 зона 980.00        
Мініфлебектомія 4,890.00     
Кросектомія, мініфлебектомія І категорії складності (1 нога) 9,100.00     
Кросектомія, мініфлебектомія ІІ категорії складності (1 нога) 11,150.00   
Кросектомія, мініфлебектомія ІІІ категорії складності (1 нога) 12,950.00   
Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) + мініфлебектомія І 
категорії складності (1 нога без вартості світовода) 10,960.00   

Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) + мініфлебектомія ІІ 
категорії складності (1 нога без вартості світовода) 12,900.00   

Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) + мініфлебектомія ІІІ 
категорії складності (1 нога без вартості світовода) 15,250.00   

Пінна склерооблітерація вен 2,460.00     
Перев'язка перфорантних вен на гомілці 2,550.00     
Оперативні втручання проктологічні
 Перев’язка проста  200,00
ПісляОпераційна д-ть перев’язка з оглядом проктолога 250.00        
Ректороманоскопія 350.00        



Сигмоскопія 700.00        
Аноскопія 200.00        
Лікування внутрішнього гемороїдального вузла (латексне 
лігування, лазерна абляція, деартеріалізація) за 1 вузол 1,690.00     

Лікування зовнішнього гемороїдального вузла (лазерна абляція, 
гемороїдектомія, радіочастотна абляціія) 1 вузол 1,690.00     

Тромбектомія при гострому геморою 1 вузол 1,450.00     
Лазерне видалення анальних бахромок (шкірні складки) 1,650.00     
Висічення хронічної анальної тріщини 4,940.00     
Розкриття гострого паропроктиту (підшкірного, підслизового) 1,440.00     
Розкриття гострого ішіоректального парапроктиту 2,500.00     
Висічення хронічного норицевого ходу І категорії 4,890.00     
Висічення хронічного норицевого ходу ІІ категорії 7,400.00     
Висічення хронічного норицевого ходу ІІІ категорії 9,155.00     
Розкриття нагноєної куприкової кісти 1,950.00     
Висічення куприкової кісти І категорії 4,590.00     
Висічення куприкової кісти ІІ категорії 7,450.00     
Висічення куприкової кісти ІІІ категорії 9,745.00     
Видалення поліпа анального каналу до 1 см 1,890.00     
Видалення поліпа анального каналу більше 1 см 2,910.00     
Видалення гострокінцевих кондилом в періанальній ділянці І 
категорії методом ДТК 950.00        

Видалення гострокінцевих кондилом в періанальній ділянці ІІ 
категорії методом ДТК 1,440.00     

Видалення гострокінцевих кондилом в періанальній ділянці ІІІ 
категорії методом ДТК 1,890.00     

Видалення гострокінцевих кондилом в періанальній ділянці ІІІ 
категорії за допомогою лазера 2,450.00     

Видалення гострокінцевих кондилом в періанальній ділянці І 
категорії за допомогою лазера 1,480.00     

Видалення гострокінцевих кондилом в періанальній ділянці ІІ 
категорії за допомогою лазера 1,950.00     

Видалення гострокінцевих кондилом в періанальній ділянці ІІІ 
категорії за допомогою лазера 2,470.00     

Анестезіологічне забезпечення
Спінальне анестезіологічне забезпечення 1,300.00     
Ендотрахеальний наркоз (до 1,5 год) 2,300.00     
Ендотрахеальний наркоз (від 1,5 до 3-х год) 3,160.00     
Анестезіологічне забезпечення (місцеве) 290.00        
Анестезіологічне забезпечення (додаткове) 630.00        
Внутрішньовенний наркоз І категорії складності (до 30 хв.) 1,050.00     
Внутрішньовенний наркоз ІІ категорії складності (до 30 хв.) 1,250.00     
Внутрішньовенний наркоз (до 1 год.) 1,450.00     
Епідуральна анестезія 1,950.00     
Пресакральна анестезія 550.00        
Анестезія аплікаційна 80.00          
ЛОР-маніпуляції
Видалення сірчаної пробки 150.00        
Промивання по Проєтцу 200.00        
Промивання лакун мигдалин 200.00        



Адреналізація носових пазух 100.00        
Санація носа, вуха 100.00        
Продування по Політцеру 100.00        
Пункція в/ч пазухи з промиванням 400.00        
Видалення стороннього тіла глотки, гортані 300.00        
Видалення стороннього тіла носа, вуха 190.00        
Тимпанопункція+ парацентез 490.00        
Передня тампонада носа при кровотечі 220.00        
Катетеризація слухових труб 240.00        
Редресація кісток носа 370.00        
Вливання в гортань лікарських засобів (без медикаментів) 250.00        
Ендоскопічний огляд гортані 310.00        
РВХ ( лазерна) вазотомія  нижніх носових раковин 1,500.00     
Ендоскопічний огляд носової порожнини та носоглотки 290.00        
Ендоскопічний огляд вуха 200.00        
Ендоскопічний огляд гортані 320.00        

Ендоскопічний огляд ЛОР-органів з консультацією отоларинголога 510.00        

Лазерна (РВХ)коагуляція судин (кровоточивих) у порожнині носа 600.00        

Обробка слизової глотки/мигдаликів лікарськими засобами 100.00        
Промивання в/щ пазухи через катетер та введення ліків 150.00        
Розсічення вуздечки язика 500.00        
Розкриття фурункулів в порожнині носа та слуховому ході 520.00        
Сестринські процедури та маніпуляції
Інфузія в/венно до 60 хв. 180.00        
Інфузія в/венно до 120 хв. 280.00        
Фармакологічна проба п/шкірно 70.00          
Ін'єкція в/венно 100.00        
Ін'єкція в/м’язово, п/шкірно 60.00          
Аутогемотерапія ( одна процедура) 110.00        
Ін'єкція в/венно на дому 200.00        
Інфузія внутрішньовенно на дому 380.00        
Ін'єкція в/м’язово, п/шкірно на дому 120.00        
Постановка внутрішньовенного катетера 100.00        
Оформлення індивідуальної медичної карти для дитини для вступу 
до дитячого садочка 1,420.00     

Оформлення індивідуальної медичної карти для дитини для вступу 
до школи 1,408.50     

Оформлення медичної довідки про стан здоров'я дитини 250.00        
Оформлення медичної довідки про стан здоров'я дитини для 
дитячого табору (форма 079/о) 250.00        

Оформлення медичної довідки для відвідування басейну 250.00        
Перебування в стаціонарі (1 доба) 500.00        
Медикаментозне забезпечення невідкладного стану 1 ступеню  
складності 50.00          

Медикаментозне забезпечення невідкладного стану 2 ступеню  
складності 150.00        

Медикаментозне забезпечення невідкладного стану 3 ступеню  
складності 300.00        



Медикаментозне забезпечення
Травматологія
Накладання  пов’язки бинтової 180.00        
Перев’язка 150.00        
Зняття швів 180.00        
Внутрішньосуглобове введення  гіалуронової кислоти  200.00        
Параартикулярне введення пролонгованих  глюкокортикостероідів 
місцевої дії – блокада 200.00        

Параартикулярне, паравертебральне, в/суглобове  введення 
(ин’єкція) обоа збагаченої тромбоцитами плазми) 1,350.00     

 Пункція суглобу  (без введення препарату) 280.00        
Металоостеосинтез (МОС) човноподібної кістки 1кат. (без вартості 
МК) (м / а) 5,900.00     

Металоостеосинтез (МОС) човноподібної кістки   2 кат. складності 
( без вартості МК) (м/а) 7,950.00     

Відновлення цілісності човноподібно-півмісяцевої зв'язки 1 кат без 
вартості фіксаторів)( м / а) 6,100.00     

Відновлення цілісності човноподібно-півмісяцевої зв'язки  2 кат  
(без вартості фіксаторів) (м / а) 7,900.00     

Металоостеосинтез (МОС) п'ясткових кісток 1 кат. складності (без вартості МК) (м / а)5,050.00     
Металоостеосинтез (МОС) п'ясткових кісток  2 кат складності (без 
вартості МК) (м / а) 6,900.00     

Металоостеосинтез (МОС) фаланг пальців кисті 1 кат. складності (м/а) 4,100.00     
Металоостеосинтез (МОС) фаланг пальців кисті  2 кат. складності ( м/а) 5,900.00     
Металоостеосинтез (МОС) надколінка 1 кат. складності ( без вартості МК)  м/а чи СМА7,150.00     
Металоостеосинтез (МОС) надколінка  2 кат. складності (без 
вартості МК) (м / а чи СМА) 8,900.00     

Металоостеосинтез (МОС) зовнішньої кісточки 1 кат. складності 6,950.00     
(Без вартості МК) (СМА)
Металоостеосинтез (МОС) зовнішньої кісточки  2 кат. складності (Без вартості МК) (СМА)8,900.00     
Металоостеосинтез (МОС) зовнішньої кісточки  та дистального міжберцового  синдесмозу ( Без вартості МК) 1 кат. складності (СМА)7,850.00     
Металоостеосинтез (МОС) зовнішньої кісточки і дистального міжберцового синдесмозу ( Без вартості МК)  2 кат. складності (СМА)9,950.00     
Металоостеосинтез (МОС) внутрішньої кісточки 1 кат. складності 
(Без вартості МК) (СМА) 6,100.00     

Металоостеосинтез (МОС) внутрішньої кісточки 2 кат. складності 
(без вартості  МК) (СМА) 7,900.00     

Металоостеосинтез (МОС) обох  кісточок ( внутрішньої та 
зовнішньої) 1 кат. складності ( Без вартості МК) (СМА) 8,800.00     

Металоостеосинтез (МОС) обох кісточок ( внутрішньої та 
зовнішньої) 2 кат. складності ( Без вартості МК) (СМА) 10,900.00   

Металоостеосинтез (МОС) обох  кісточок ( внутрішньої та 
зовнішньої)  та дистального міжберцевого синдесмозу 1 кат. 
складності ( Без вартості МК) (СМА)

11,850.00   

Металоостеосинтез (МОС) обох  кісточок ( внутрішньої та 
зовнішньої)  та дистального міжберцевого синдесмозу 2 кат. 
складності( Без вартості МК) (СМА)

13,900.00   

Локальне відновлення цілісності дистального міжберцевого 
синдесмозу 1 кат. складності 5,900.00     

Локальне відновлення цілісності дистального міжберцевого 
синдесмозу 2 кат. складності 7,850.00     



Металоостеосинтез (МОС) плеснових кісток  1 кат. складності (м/а) 4,950.00     

Металоостеосинтез (МОС) плеснових кісток  2 кат. складності (м/а) 6,900.00     

Металоостеосинтез (МОС) пальців стопи 1 кат. складності  (м/а) 3,850.00     

Металоостеосинтез (МОС) пальців стопи 2 кат. складності  (м/а) 5,950.00     

Артроскопія І категорії складності ( без витратних матеріалів) 12,100.00   

Артроскопія ІІ категорії складності ( без витратних матеріалів) 13,900.00   

Видалення гігроми 1 кат. складності , (м/а) 3,900.00     
Видалення гігроми 2 кат. складності , (м/а) 5,870.00     
Оперативне лікування контрактури Дюпіїтрена кисті 1 кат. 
складності ( м/а) 7,900.00     

Оперативне лікування контрактури Дюпїітрена кисті 2 кат. 
складності (м/а) 9,860.00     

Гольчата апоневректомія 1 кат. складності ( без вартості витратних 
матеріалів) (м/а) 3,830.00     

Гольчата апоневректомія 2 кат. складності (без вартості витратних 
матеріалів)  (м/а) 5,900.00     

Оперативне лікування синдрому карпального каналу ( тунельний с-
м) 1 категорії складності ( м/а) 5,870.00     

Оперативне лікування синдрому карпального каналу ( тунельний с-
м) 2 категорії складності ( м/а) 7,860.00     

Оперативне лікування стенозуючого лігаментиту (болючий, 
клацаючий палець) та хвороби де Кервену відкритим засобом 1 кат. 
складності ( м/а)

3,850.00     

Оперативне лікування стенозуючого лігаментиту (болючий, 
клацаючий палець) та хвороби де Кервену відкритим засобом 2 кат. 
складності (м/а)

5,920.00     

Оперативне лікування стенозуючого лігаментиту (болючий, 
клацаючий палець) та хвороби де Кервену закритим  засобом 1 кат. 
складності ( м/а)

2,900.00     

Оперативне лікування стенозуючого лігаментиту (болючий, 
клацаючий палець) та хвороби де Кервену закритим засобом 2 кат. 
складності (м/а)

3,890.00     

Накладання гіпсової пов'язки 1 категорії складності 280.00        
Накладання гіпсової пов'язки  2 категорії складності 320.00        
Накладання гіпсової пов'язки  3 категорії складності 550.00        
Накладання скотчкастової пов'язки 1 категорії складності 1,200.00     
Накладання скотчкастової пов'язки  2 категорії складності 2,400.00     
Накладання скотчкастової пов'язки  3 категорії складності 3,250.00     
Видалення металоконструкцій І категорії складності 3,100.00     
Видалення металоконструкцій ІІ категорії складності 4,900.00     
Видалення металоконструкцій ІІІ категорії складності 6,850.00     
Пункція підногтьової гематоми 820.00        
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
Візометрія (визначення гостроти зору) 200.00        



Підбір окулярів для далі 200.00        
Підбір окулярів для читання 200.00        
Тонометрія (визначення внутрішньоочного тиску) 200.00        
Визначення центрального зору за допомогою тесту Амслера 150.00        
Фотографія очного дна (одне око) 150.00        
Фотографія переднього відрізку ока (одне око) 150.00        
Видалення стороннього тіла з ока 1,000.00     
Масаж повік (одна процедура) 300.00        
Вертебрологія
Підшкірна блокада 250.00        
Ін'єкційне введення паравертебрально (глибока блокада) 370.00        
Іглорефлексотерапія (лікування радикулярного синдрому, 
остеохондрозу, гриж хребта та ін.) 1 сеанс 360.00        

Витяжіння хребта (1 відділ) 390.00        
Фармакопунктура 350.00        
Плазмоліфтинг (однієї анатомічної ділянки) 750.00        
Масаж. ЛФК
Дренажний масаж грудної клітки 100.00        
Масаж голови та шиї 100.00        
Масаж верхніх кінцівок 130.00        
Масаж нижніх кінцівок 150.00        
Масаж шийно-комірцевої зони+ плечовий пояс 200.00        
Масаж шийно-грудного відділу хребта 200.00        
Масаж грудної клітини+ верхні кінцівки 200.00        
Масаж попереково-крижової ділянки 170.00        

Масаж спини : шийно-комірцева зона+ попереково-крижова зона 270.00        

Загальний розслаблюючий масаж ( діти від 0-12 місяців)+ ЛФК 150.00        

Загальний розслаблюючий масаж ( діти від  12 місяців) 150.00        
Загальний масаж ( у дорослих) 450.00        
Антицелюлітний масаж ( живіт+ ноги) 370.00        
Антицелюлітний масаж ( живіт) 150.00        
Антицелюлітний масаж ( ноги) 250.00        
Антицелюлітний масаж медом 170.00        
Масаж Гуаша ( одна зона: сідниці, стегно, живіт) 150.00        
Масаж колінного суглобу 100.00        
Масаж кульшового суглобу 100.00        
Масаж гомілково- ступневого суглобу 80.00          
Масаж променево-запясного суглобу або ліктьового суглобу 80.00          
Рефлексологічний масаж стоп 100.00        
Розробка рухів в суглобах 200.00        
Вісцеральний масаж внутрішніх органів 350.00        
Кінезіотейпування 1 категорії складності 300.00        
Кінезіотейпування 2 категорії складності 400.00        
Кінезіотейпування 3 категорії складності 500.00        
ФІЗІОТЕРАПІЯ
Дарсонваль 80.00          
Інгаляція (без вартості ліків) 60.00          
Магнітотерапія 60.00          



Фонофорез 80.00          
Електроміостимуляція 80.00          
Електрофорез 80.00          
Ампліпульстерапія (без вартості ліків) 80.00          
Гальванізація 80.00          
Діадинамотерапія 80.00          
Ультразвукова терапія (без вартості ліків) 60.00          
УФО (тубус-кварц, КУФ) 35.00          


