
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про тарифи на платні медичні послуги, 

що надаються Центральною  

міською клінічною лікарнею 

 

 

 Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 „Про 

затвердження переліку платних послуг, які  надаються в державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 

закладах”, розглянувши звернення Центральної міської клінічної лікарні від 

20.02.2017 № 46/01-4, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються 

Центральною міською клінічною лікарнею, згідно з додатками 1,2,3. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому від 08.02.14       

№ 41 „Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються Центральною 

міською клінічною лікарнею”. 

3. Рішення набуває чинності з дня опублікування у газеті „Ужгород”. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв  



                                                                                                   Додаток 1 

до рішення виконкому  

                                                                                      __________№ ___ 

 

Тарифи на платні медичні послуги клініко-діагностичної лабораторії 

Центральної міської клінічної лікарні, що надаються за зверненням громадян 

без направлення лікарів (за відсутності показів відповідно до протоколів, 

затверджених МОЗ України) 

 
 

№ 

п/п 

Назва послуг (досліджень) 
Тариф, 

грн. 

 Клінічні дослідження  

1.  клінічний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 52,05 

2.  аналіз крові на гемоглобін 23,30 

3.  аналіз крові на еритроцити 12,70 

4.  аналіз крові на лейкоцити 16,10 

5.  аналіз крові на швидкість осідання еритроцитів 12,55 

6.  аналіз крові на лейкоцитарну формулу 25,85 

7.  аналіз крові на час кровотечі і час згортання 14,45 

8.  аналіз сечі загальний 21,45 

9.  аналіз калу на гельмінти 20,55 

10.  аналіз калу (копрограма) 20,75 

11.  анти-стрептолізін "О" (АСЛО) латексний 17,80 

12.  ревматоїдний фактор латексний 17,60 

13.  СРБ латексний С-реактивний білок в крові 17,65 

14.  аналіз крові на глюкозу (глюкоза ферментативна) 21,85 

15.  аналіз крові на активність альфа-амілази 22,25 

16.  аналіз крові на активність амінотрансфераз (АЛТ) в сироватці крові 19,55 

17.  аналіз крові на активність амінотрансфераз (АСТ) в сироватці крові 19,70 

18.  аналіз крові на білірубін по Єндрашеку 25,45 

19.  визначення загального білка в сироватці крові 15,60 

20.  визначення загального кальцію, калію, натрію, хлору в сироватці крові 40,40 

21.  визначення креатиніна в сироватці крові по кольоровій реакції Яффе 33,10 

22.  визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові 18,20 

23.  визначення сечовини в сироватці крові з діацетилмонооксимом 12,75 

24.  аналіз крові на вміст сечової кислоти 43,30 

25.  тимолова проба 14,80 

26.  
визначення загального холестерина в сироватці  крові  ферментативним 

методом 19,30 

27.  визначення групи крові та резус-фактора 39,60 

28.  доуденальне зондування із зовні-шлунковою РН -метрією 98,10 

29.  експресс-цитологічне дослідження для УЗД 115,10 

30.  дослідження системи гемостазу 50,35 

 

 

 

 

 



Продовження додатка 1 

 
 

№ 

п/п 

Назва послуг (досліджень) 
Тариф, 

грн. 

 Бактеріологічні дослідження  

1.  бактеріологічне дослідження зіву 91,15 

2.  бактеріологічне дослідження зіву на кандіди 29,20 

3.  бактеріологічне дослідження носа 69,55 

4.  бактеріологічне дослідження  жовчі 172,00 

5.  бактеріологічне дослідження інфікованих ран 89,90 

6.  бактеріологічне дослідження сечі 85,85 

7.  мазок з зіву та носа на дифтерію 50,70 

8.  бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз 149,00 

9.  бактеріологічне  дослідження крові на гемокультуру (для черевного тифу)  56,80 

10.  
бактеріологічне  дослідження крові на стерильність(для кокової 

мікрофлори) 
69,30 

11.  бактеріологічне  дослідження мокротиння 95,80 

12.  
бактеріологічне  дослідження виділень із очей - передопераційне 

обстеження 
74,30 

13.  бактеріологічне дослідження виділень із очей з діагнозом коньюктивіт 81,30 

14.  бактеріологічне дослідження виділень із вух 75,00 

15.  бактеріологічне  дослідження грудного молока на патогенний стафілокок 41,40 

16.  бактеріологічне  дослідження калу на патогенні ентеробактерії 142,30 

17.  бактеріологічне дослідження цервікального каналу 110,10 

18.  бактеріологічне дослідження пунктату 73,45 

19.  
бактеріологічне дослідження глотки на кашлюк та паракашлюк (посів із 

задньої стінки глотки на кашльові поштовхи) 
105,10 

 
 

№ 

п/п 

Назва послуг (досліджень) 
Тариф, 

грн. 

 
Бактеріологічні дослідження  для проведення медичного огляду 

декретованої групи населення 
 

1. дослідження на носійство кишкових інфекцій:   

1.1 бактеріологічне дослідження калу на шигели 39,50 

1.2. бактеріологічне дослідження калу на черевний тиф 41,50 

2. серологічне дослідження на черевний тиф 56,00 

3 мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу 81,00 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                         О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 2 

до рішення виконкому  

                                                                                      __________№ ___ 

 

 

Тарифи на платні послуги з проведення досліджень функціональної 

діагностики, що надаються Центральною міською клінічною лікарнею за 

зверненням громадян без направлення лікарів (за відсутності показів відповідно 

до протоколів, затверджених МОЗ України) 

 
 

№ 

п/п 

Назва послуг (процедури) 
Тариф, 

грн. 

1.  спірометрія 15,10 

2.  пневмотахометрія 15,10 

3.  ехокардіографія з доплерівським аналізом і кольоровим картуванням  56,20 

4.  електрокардіограма на 12 відведень 21,00 

 

 
 

№ 

п/п 

Назва послуг (процедури) 
Тариф, 

грн. 

1.  1 сеанс гіпербаричної оксигенації 144,20 

2.  
проведення оздоровчого масажу з метою зміцнення здоров'я дорослого 

населення (1 умовна одиниця-зона) 16,30 

3.  
індивідуальне заняття з гімнастики з метою зміцнення здоров'я дорослого 

населення (1 заняття) 32,60 

4.  магнітолазерна терапія (1 умовна одиниця-зона) 25,50 

5.  видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 21,15 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                         О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Додаток 3 

до рішення виконкому  

                                                                                      __________№ ___ 

 

 

Тарифи на платні послуги з проведення діагностичних ультразвукових  

досліджень, що надаються Центральною міською клінічною лікарнею за 

зверненнями громадян без направлення лікарів (за відсутності показів 

відповідно до протоколів, затверджених МОЗ України) 

 

№п\п Назва досліджень 
Тариф, 

грн. 

1 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: 

1.1 
Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова 

залоза + селезінка 
39,90 

1.2 За окремими органами:   

 печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 20,80 

 печінка 16,90 

 жовчний міхур + жовчні протоки 16,90 

 підшлункова залоза 20,80 

 селезінка + судини портальної системи 20,80 

2 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи: 

2.1 для чоловіків:   

2.1.1 
Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі + передміхурова залоза 
39,90 

2.1.2 За окремими органами:   

 нирки + надниркові залози 20,80 

 сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 16,90 

 передміхурова залоза 16,90 

 яєчки 16,90 

2.2 для жінок:   

2.2.1 
Комплексно: нирки + надниркові залози +  сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі + матка + яєчники 
43,80 

2.2.2 Комплексно:   

 матка + яєчники 28,40 

3. Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: 

3.1 щитовидна залоза 24,00 

3.2 молочні залози ( з двох сторін) 32,30 

3.3 слинні залози 20,80 

3.4 лімфатичні вузли 20,80 

3.5 м'які тканини 20,80 

4. Ультразвукові дослідження судин: 

4.1 доплерографія судин в імпульсному режимі 39,90 

4.2 дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням 43,80 

4.3 доплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному режимі 43,80 

 

 



Продовження додатка 3 

 

№п\п Назва досліджень 
Тариф, 

грн. 

5. Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів: 

5.1 черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м'яких тканин 32,30 

5.2 
черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м'яких тканин із 

експрес-цитологічним дослідженням 
47,60 

5.3 черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів 43,80 

5.4 
черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів із експрес-

цитологічним дослідженням 
55,30 

5.5 лікувально-діагностичні пункції поверхневих структур та м'яких тканин 47,60 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                        О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


