
 
Тарифи 

 
 

на платні послуги, які надає 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний  центр» 

Деснянського району м. Києва 

 
   

Код 

послуги 
Найменування  послуги 

Тариф за 

1 

послугу, 

грн. 

Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців 

та при виїзді на лікування за наявності відповідних документів); попередні профілактичні 

медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія випадків. коли 

медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості). медичні 

огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами. а також 

відповідні періодичні профілактичні медичні огляди 

441 Профогляд лікарем - урологом вищої категорії 58,00 

442 Профогляд лікарем - терапевтом вищої категорії 37,00 

443 Профогляд лікарем - невропатологом вищої категорії 35,00 

444 Профогляд лікарем - отоларингологом вищої категорії 72,00 

445 Профогляд лікарем - акушер-гінекологом вищої категорії 62,00 

446 Профогляд лікарем - офтальмологом вищої категорії 21,00 

447 Профогляд лікарем - хірургом вищої категорії 22,00 

448 Профогляд лікарем - стоматологом вищої категорії 36,00 

449 Профогляд лікарем - дерматовенерологом вищої категорії 28,00 

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без 

направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини 

234 
Консультація амбулаторного хворого лікарем з лікувальної фізкультури вищої 

категорії 
88,00 

235 Консультація амбулаторного хворого лікарем-невропатологом вищої категорії 112,00 

236 Консультація амбулаторного хворого лікарем-отоларингологом вищої категорії 162,00 

237 Консультація амбулаторного хворого лікарем-урологом вищої категорії 150,00 

238 Консультація амбулаторного хворого лікарем -офтальмологом вищої категорії 121,00 

239 Консультація амбулаторного хворого лікарем-хірургом вищої категорії 188,00 

240 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-акушер-гінекологом вищої 

категорії 
147,00 

241 Консультація амбулаторного хворого лікарем-ендокринологом вищої категорії 108,00 

242 Консультація амбулаторного хворого лікарем -алергологом вищої категорії 117,00 

243 Консультація амбулаторного хворого лікарем-гастроентерологом вищої категорії 112,00 

244 
Консультація амбулаторного хворого лікарем -ортопедом-травматологом вищої 

категорії 
188,00 

245 Консультація амбулаторного хворого лікарем-інфекціоністом вищої категорії 170,00 

246 Консультація амбулаторного хворого лікарем-терапевтом вищої категорії 112,00 

247 Консультація амбулаторного хворого лікарем-кардіологом вищої категорії 112,00 

248 Консультація амбулаторного хворого лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії 69,00 

249 Консультація амбулаторного хворого лікарем -пульмонологом вищої категорії 112,00 

250 
Консультація амбулаторного хворого лікарем з функціональної діагностики 

вищої категорії 
117,00 



251 
Консультація амбулаторного хворого лікарем хірургом-проктологом вищої 

категорії 
170,00 

252 Консультація амбулаторного хворого лікарем - ревматологом вищої категорії 112,00 

253 
Консультація амбулаторного хворого лікарем -рефлексотерапевтом вищої 

категорії 
112,00 

254 Консультація амбулаторного хворого лікарем - онкологом вищої категорії 121,00 

255 
Консультація амбулаторного хворого лікарем - гінекологом - онкологом вищої 

категорії 
147,00 

256 Консультація лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії, повторна 69,00 

686 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-неврологом дитячим вищої 

категорії 
112,00 

687 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-отоларингологом дитячим вищої 

категорії 
153,00 

688 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-офтальмологом дитячим вищої 

категорії 
112,00 

689 Консультація амбулаторного хворого лікарем-хірургом дитячим вищої категорії 173,00 

690 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-ендокринологом дитячим вищої 

категорії 
108,00 

691 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-алергологом дитячим вищої 

категорії 
117,00 

692 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-гастроентерологом дитячим вищої 

категорії 
112,00 

693 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-ортопедом-травматологом дитячим 

вищої категорії 
173,00 

694 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-інфекціоністом дитячим вищої 

категорії 
131,00 

695 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-гінекологом дитячого та 

підліткового віку вищої категорії 
134,00 

696 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-кардіоревматологом дитячим 

вищої категорії 
112,00 

697 Консультація амбулаторного хворого лікарем-педіатром вищої категорії 112,00 

257 Антропометрія 84,00 

258 Визначення маси тіла 14,00 

259 Оцінка рівня свідомості 39,00 

260 Клінічна перевірка сили м'язів 33,00 

261 Клінічна перевірка рефлексів 45,00 

262 Вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу  26,00 

698 Прик-тести (панель на 1 алерген з контрольними тестами) 140,00 

699 Прик-тести (панель на 3 алергени з контрольними тестами) 240,00 

700 Прик-тести (панель на 5 алергенів з контрольними тестами) 340,00 

857 Прик-тести (панель на 10 алергенів з контрольними тестами) 558,00 

858 Прик-тести (панель на 1 алерген без контрольних тестів) 50,00 

859 Діагностична проба з гістаміном та негативний тест 90,00 

263 Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі 341,00 

265 
Електроенцефалографія з топографічним картуванням біоелектричних 

потенціалів мозку 
221,00 

266 Електрокардіографія спокою 102,00 

268 Електрокардіографія з фізичним навантаженням 144,00 

270 Електрокардіографія із додатковими відведеннями 102,00 

271 Холтерівський моніторинг електрокардіограми 427,00 



273 Спірографія з фізичним навантаженням 143,00 

275 Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої 237,00 

276 Реовазографія (верхніх або нижніх кінцівок) 216,00 

277 Розшифровка електрокардіограми, реовазографії або реоенцефалографії 70,00 

278 

Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними 

пробами та комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню 

вентиляційної недостатності 

240,00 

701 

Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними 

пробами з визначенням ступеню вентиляційної недостатності з фармакологічним 

тестом  

356,00 

702 Електроенцефалографія з функціональними пробами 223,00 

703 Реоенцефалографія з функціональними пробами 260,00 

704 Ритмограма 118,00 

279 Забирання крові для лабораторного дослідження  19,00 

705 Забирання венозної крові для лабораторного дослідження 34,00 

280 
Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки 

плазми 
24,00 

281 Визначення загального білка сироватки крові 26,00 

282 Визначення креатиніну у сироватці крові 29,00 

283 Визначення холестерину у сироватці крові 26,00 

284 Визначення С-реактивного білка 8,00 

285 Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності 47,00 

286 Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності  52,00 

287 Визначення швидкості зсідання еритроцитів  9,00 

288 Кольоровий показник 1,00 

289 Підрахунок кількості лейкоцитів 16,00 

290 Визначення загального вмісту гемоглобіну 13,00 

291 Визначення лейкоцитарної формули 32,00 

292 Визначення глюкози у сироватці крові 23,00 

293 Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові 36,00 

294 Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові 36,00 

295 Визначення кількості тромбоцитів 20,00 

296 Визначення кількості еритроцитів 17,00 

297 Тимолова проба в сироватці крові 13,00 

298 Визначення сечовини у сироватцi кровi 34,00 

299 Визначення групи крові та резус-належності 123,00 

300 Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH-3) 136,00 

301 Визначення активності тироксину у крові (Test Т-4) 136,00 

302 Визначення активності трийодотироніну у крові (Test Т-3) 136,00 

304 
Визначення маркерів раку передміхурової залози (простатоспецифічного 

антигену - ПСА) у крові 
115,00 

309 Проба за Нечипоренком 53,00 

310 Мікроскопія осаду сечі  35,00 

311 Мікроскопія секрету предміхурової залози 46,00 

312 Визначення фізичних властивостей сечі (кількості, кольору, прозорості, реакції) 11,00 

313 Визначення глюкози в сечі 7,00 

314 Цитологічне дослідження матеріалу, забарвленого за Паппенгеймом 114,00 

315 Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові 51,00 

316 Ацидотест 8,00 



317 Мікроскопія калу - копрограма 61,00 

318 Визначення прихованої крові в калі 176,00 

319 Визначення сечової кислоти в сироватці крові 32,00 

320 
Мікроскопія виділень піхви (епітелій, лейкоцити, еритроцити, мікрофлора, 

клітини з ознаками атипії, трихомонади, гонококи) 
77,00 

321 
Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в 

капілярній крові 30,00 

706 Визначення антитіл Ig M, Ig G  до коронавірусу SARS-CoV-2 403,00 

707 Визначення глюкози в капілярній крові 24,00 

708 Визначення прокальцитоніну 215,00 

709 Назоцитограмма 57,00 

710 Визначення гематокритної величини 3,00 

711 Визначення альбумінів у сироватці крові 30,00 

712 Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові 41,00 

713 Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові 40,00 

714 Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові 49,00 

715 Визначення активності альфа-амілази у сечі 49,00 

716 Виявлення найпростіших у калі 52,00 

717 Визначення загального кальцію в сечі 53,00 

718 Визначення кальцію у сироватці крові 53,00 

719 Визначення антитіл до австралійського антигену (експрес-діагностика) 51,00 

720 Визначення антитіл до гепатиту С (експрес-діагностика) 53,00 

721 Визначення антитіл до гепатиту А 240,00 

722 Визначення ротавірусу у фекаліях 284,00 

723 Проба Зимницького 75,00 

724 
Паразитологічне дослідження фекалій методом товстого мазка з целофаном за 

Като 
104,00 

725 Паразитологічне дослідження матеріалу методом збагачення Басса-Фюлеборна  102,00 

726 Визначення кетонових тіл у сечі 17,00 

727 Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові  35,00 

728 Визначення активності антистрептолізину О в сироватці крові  57,00 

729 Дослідження зскрібка на гостриці  33,00 

730 
Коагулограма (міжнародне нормалізоване відношення, протромбіновий час, 

тромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген) 
228,00 

731 Визначення тригліцеридів у сироватці крові 36,00 

732 Визначення C-реактивного білка кількісним методом імуноферментного аналізу  98,00 

733  Визначення глікозильованого гемоглобіну крові 105,00 

734 Скринінг для визначення сифілісу 51,00 

735 Визначення антитіл до ВІЛ 1/2 (експрес-діагностика) 53,00 

736 Визначення білка в сечі 6,00 

737 Визначення жовчних пігментів у сечі 7,00 

738 Взяття матеріалу для мікробіологічного дослідження: кал 15,00 

739 Взяття матеріалу для мікробіологічного дослідження: зів, ніс, вухо 15,00 

322 Підготовка матеріалу до мікробіологічного дослідження: зважування 5,00 

740 Підготовка матеріалу до мікробіологічного дослідження: титрування 25,00 

741 Підготовка матеріалу до мікробіологічного дослідження: посів 89,00 

325 
Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні мікроорганізми 

(кампілобактер) 
126,00 



742 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв за серологiчними властивостями (ешерехії) 1 263,00 

743 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв за серологiчними властивостями (сальмонели) 913,00 

744 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв за серологiчними властивостями (шигела) 858,00 

332 
Визначення чутливостi мiкроорганiзмiв до бактерiофагу (вартість бактеріофагу 

сплачується додатково) 
66,00 

333 Мікроскопія забарвлених препаратів нативного матеріалу 78,00 

334 Визначення чутливостi мiкроорганiзмiв до антибiотикiв i хiмiчних препаратiв 74,00 

745 Дослідження крові на стерильність  237,00 

746 Дослідження крові на  гемокультуру 231,00 

336 Дослідження жовчі (одна порція) 203,00 

337 Дослідження сечі на бактеріурію 127,00 

338 Дослідження виділінь з відкритих інфікованих ран 189,00 

339 Дослідження калу на дисбактеріоз: кількісне визначення мікроорганізмів 40,00 

747 
Дослідження калу на дисбактеріоз: виділення мікроорганізмів культуральним 

методом на анаеробні і факультативні анаеробні мікроорганізми  
27,00 

748 

Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифікація мікроорганізмів за 

морфологічними і тинкторіальними  

властивостями  
37,00 

749 
Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифікація мікроорганізмів за 

культуральними властивостями  30,00 

750 
Дослідження калу на дисбактеріоз: ідентифікація мікроорганізмів за 

біохімічними тестами  61,00 

342 Бактеріологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілокока 101,00 

343 Аналіз калу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків 212,00 

344 Аналіз сечі на мікрофлору та чутливість до антибіотиків 221,00 

345 Аналіз жовчі на мікрофлору та чутливість до антибіотиків 259,00 

346 Аналіз крові на мікрофлору та чутливість до антибіотиків 187,00 

348 Аналіз мокротіння на мікрофлору та чутливість до антибіотиків 244,00 

349 Аналіз грудного молока на мікрофлору та чутливість до антибіотиків 201,00 

350 
Аналіз слизу верхніх дихальних шляхів на мікрофлору та чутливість до 

антибіотиків (зів, ніс) 
208,00 

351 
Аналіз вмісту ран, пунктату, операційного матеріалу, ексудату на мікрофлору та 

чутливість до антибіотиків 
220,00 

751 
Аналіз виділень з очей на мікрофлору та чутливість до антибіотиків (1 

дослідження) 
234,00 

752 
Аналіз виділень з  вух на мікрофлору та чутливість до антибіотиків (1 

дослідження) 
240,00 

753 
Аналіз виділень зі статевих органів на мікрофлору та чутливість до антибіотиків 

(1 дослідження) 
237,00 

353 Аналіз калу на патогенні ентеробактерії  96,00 

354 Аналіз з носу на носійство патогенного стафілокока 101,00 

754 Бактеріологічне дослідження на дифтерит (BL): зів, ніс 187,00 

355 Рентгенографія черепа у двох проєкціях 188,00 

356 Рентгенографія м'яких тканин обличчя, голови, шиї 115,00 

357 Рентгенографія хребта шийного відділу 174,00 

358 Рентгенографія хребта попереково-крижового відділу 218,00 

359 Рентгенографія хребта грудного відділу 218,00 

360 Рентгенографія кісток: кисті, правий або лівий бік 101,00 

361 Рентгенографія кісток: кисті, обидва боки 188,00 



362 Рентгенографія кісток: стопи, правий або лівий бік 115,00 

363 Рентгенографія кісток: стопи, обидва боки 188,00 

364 Рентгенографія ділянки трубчастих кісток: плеча, правий або лівий бік 153,00 

365 Рентгенографія ділянки трубчастих кісток: передпліччя, правий або лівий бік 153,00 

366 Рентгенографія ділянки трубчастих кісток: стегна, правий або лівий бік 169,00 

367 Рентгенографія ділянки трубчастих кісток: гомілки, правий або лівий бік 169,00 

368 Рентгенографія ділянки трубчастих кісток: гомілки, обидва боки 218,00 

369 Рентгенографія суглоба: плечового, правий або лівий бік 101,00 

370 Рентгенографія суглоба: ліктьового, правий або лівий бік 122,00 

371 Рентгенографія суглоба: променево-зап'ясткового, правий або лівий бік 122,00 

372 Рентгенографія суглоба: стегнового, правий або лівий бік 115,00 

373 Рентгенографія суглоба: колінного, правий або лівий бік 122,00 

374 Рентгенографiя суглоба: гомiлковостопного, правий або лівий бік 122,00 

375 Рентгенографiя суглоба: гомiлковостопного, обидва боки 188,00 

376 Рентгенографія п'яткової кістки правий або лівий бік 122,00 

377 Рентгенографія п'яткової кістки обидва боки 160,00 

378 Рентгенографія ребер, правий або лівий бік 130,00 

379 Рентгенографія ребер, обидва боки 218,00 

380 Рентгенографія ключиці, обидва боки 188,00 

381 Рентгенографія ключиці, правий або лівий бік 115,00 

382 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проєкціях 245,00 

383 Рентгеноскопія органів грудної клітки в одній проєкції 148,00 

384 Цифрова рентгенографія органів грудної клітки в двох проєкціях 131,00 

385 Рентгенографія середнього вуха за Майєром 115,00 

386 Рентгенографія середнього вуха за Стенверсом 115,00 

387 Рентгенографія середнього вуха за Шюлером 115,00 

388 Рентгенографія верхівок легень у ЗПЛ і ПЛП 115,00 

389 
Функціональне рентгенівське дослідження легень під час форсованого видиху та 

повного вдиху 
180,00 

391 Гайморографія в одній проекції  119,00 

392 Рентгенографія зубів панорамна 165,00 

394 Мамографія ліворуч або праворуч (з використанням плівки 18 х 24 см) 200,00 

395 Мамографія обидва боки (з використанням плівки 18 х 24 см) 350,00 

396 Мамографія ліворуч або праворуч (з використанням плівки 24 х 30 см) 252,00 

397 Мамографія з обох боків (з використанням плівки 24 х 30 см) 454,00 

398 Мамографія у двох проєкціях (цифрова) 199,00 

399 Рентгенологічне дослідження стравоходу з контрастом 381,00 

400 Рентгенологічне дослідження шлунка з контрастом 492,00 

755 Рентгенографія стоп під час фізіологічного навантаження 180,00 

756 Цифрова оглядова рентгенографія черевної порожнини   207,00 

757 Цифрова рентгенографія хребта: шийного відділу    236,00 

758 Цифрова рентгенографія хребта: грудного відділу    177,00 

759 Цифрова рентгенографія хребта: попереково-крижового відділу    236,00 

760 Цифрова рентгенографія ключиці, правий або лівий бік    119,00 

761 Цифрова рентгенографія груднини     265,00 

762 
Цифрове рентгенівське визначення стану груднинно-ключичного зчленування, 

правий або лівий бік    
119,00 

763 
Цифрове рентгенівське визначення стану груднинно-ключичного зчленування, 

обидва боки 
236,00 



764 Цифрова рентгенографія черепа у двох проєкціях    148,00 

765 Цифрова рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб    295,00 

766 Цифрова рентгенографія куприка    236,00 

767 Цифрова рентгенографія кісток: кисті, правий або лівий бік    119,00 

768 Цифрова рентгенографія кісток: стопи, правий або лівий бік    119,00 

769 
Цифрова рентгенографія суглобів:  ліктьового, променево-зап'ясткового або 

гомілковостопного, обидва боки 
236,00 

770 Цифрова рентгенографія суглоба: плечового, правий або лівий бік 119,00 

771 Цифрова рентгенографія суглоба: стегнового, правий або лівий бік 178,00 

772 Цифрова рентгенографія суглоба:  колінного, обидва боки 236,00 

773 Цифрова рентгенографія п'яткової кістки, правий або лівий бік 119,00 

774 Цифрова рентгенографія ребер, правий або лівий бік 119,00 

775 Цифрова гайморографія  119,00 

776 Цифрова  рентгенографія органів грудної клітки у двох проєкціях     207,00 

777 Роздруківка рентгенологічного дослідження на термоплівці 20  х 25 см 91,00 

778 Роздруківка рентгенологічного дослідження на термоплівці 35 х 43 см 151,00 

878 Консультація амбулаторного хворого лікарем-рентгенологом вищої категорії 97,00 

401 Ультразвукова доплерографія інтракраніальних артерій і вен голови 270,00 

402 Ультразвукова доплерографія екстракраніальних артерій і вен голови 270,00 

403 Ультразвукове дослідження паращитоподібних залоз 109,00 

404 Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 158,00 

406 Ехокардіографія 223,00 

407 Ультразвукове визначення розмірів шлуночків серця 129,00 

408 Доплерографія серця 321,00 

409 Ультразвукове дослідження грудної залози обидві сторони  231,00 

410 Ультразвукове інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 287,00 

411 Відеокольпоскопія 197,00 

412 Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням терміну вагітності  287,00 

413 Ультразвукове дослідження шийки матки (цервікометрія) 143,00 

414 
Ультразвукове дослідження вагітної матки у другому та третьому триместрах 

вагітності з доплерометрією 
310,00 

415 Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура і жовчних проток  141,00 

416 Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози 161,00 

417 Ультразвукове дослідження нирок 136,00 

418 
Ультразвукове дослідження екстракраніальних судин з кольоровим картуванням 

і доплерографією 
240,00 

419 
Ультразвукове дослідження  артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим 

картуванням і доплерографією 
274,00 

420 
Ультразвукове дослідження  вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і 

доплерографією 
266,00 

421 
Ультразвукове дослідження  артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і 

доплерографією 
266,00 

422 Доплерографія інтракраніальних судин голови 248,00 

423 Доплерографія екстракраніальних судин голови 187,00 

424 Доплерографія артерій верхніх кінцівок 243,00 

425 Доплерографія артерій нижніх кінцівок 243,00 

426 Езофагогастродуоденоскопія 730,00 

427 Колоноскопія 996,00 

428 Ректосигмоскопія 763,00 



431 Оцінка гостроти зору щодо здатності читати 29,00 

432 Оцінка гостроти зору під час адаптації до темряви 95,00 

433 Перевірка кольорового зору 95,00 

434 Периметрія, оцінка полів зору 58,00 

435 Тонометрія ока методом Маклакова 71,00 

779 Гоніоскопія 100,00 

780 Офтальмоскопія 117,00 

781 Пневмотометрія 52,00 

782 Авторефрактометрія 52,00 

783 Масаж країв повік (1 сеанс) 95,00 

436 Дослідження слуху методом камертонної аудіометрії 67,00 

437 Дослідження слуху методом тональної аудіометрії 185,00 

438 Оцінка слуху: розмова пошепки 8,00 

439 Обертальний тест (з кріслом Барані)  28,00 

440 Цистоскопія діагностична 674,00 

784 Взяття матеріалу для цитологічного дослідження 52,00 

785 Взяття матеріалу для мікроскопічного дослідження 48,00 

786 Ультразвукове дослідження колінних суглобів 246,00 

787 Дослідження ультразвукове м'яких тканин (1 зона) 144,00 

788 

Трансабдомінальне дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно 

(нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, 

предміхурова залоза) 
281,00 

789 Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів (1 зона) 142,00 

790 Ультразвукове дослідження ліктьових суглобів 237,00 

791 Ультразвукове дослідження плечових суглобів 239,00 

792 Ультразвукове дослідження суглобів: дрібні суглоби кисті 235,00 

793 Ультразвукове дослідження суглобів: дрібні суглоби стопи 236,00 

794 Ультразвукове дослідження променево - зап'ясткових суглобів 235,00 

795 Ультразвукове дослідження гомілковостопних суглобів 236,00 

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 

875 Видача копії медичної довідки 42,00 

876 Видача витягу з історії хвороби 33,00 

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами 

господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають 

на території України, в тому числі за договорами страхування 

802 Видалення стороннього тіла з верхнього шару рогівки ока, правий або лівий бік 183,00 

451 Продування слухових труб по Поліцеру 33,00 

452 Зупинка носової кровотечі 157,00 

453 Промивання лакун мигдаликів 217,00 

454 Промивання сіркових пробок 75,00 

455 Промивання при отомікозі  172,00 

456 Промивання носу за Проетцом 166,00 

457 Тампонада носа передня і задня 214,00 

458 Внутрішньо-гортанні вливання 87,00 

459 Ін'єкція взавушну ділянку (вартість лікарських засобів сплачуються додатково) 32,00 

460 Зупинення кровотечі з вуха 88,00 

461 Зняття нальоту з мигдалин 231,00 

462 Масаж усття слухових труб  53,00 

463 Хемокаустика носових раковин 64,00 



464 Хемокаустика задньої стінки ротоглотки 62,00 

465 Обробка зовнішнього слухового ходу ліками 33,00 

466 Катетеризація слухових труб, правий або лівий бік 100,00 

467 Черезротовий дренаж абсцесу 132,00 

468 Видалення сторонніх тіл з порожнини носа 92,00 

469 Видалення сторонніх тіл зі слизової оболонки глотки 122,00 

470 Видалення стороннього тіла з вуха 92,00 

471 Кольпоскопія 140,00 

472 Пункція верхньощелепної пазухи, правий або лівий бік 288,00 

473 Поліпоетмоїдотомія 322,00 

474 Редресація кісток носу 155,00 

475 Розкриття фурункулу зовнішнього вуха, правий або лівий бік 110,00 

476 Розкриття гематоми носової перегородки 86,00 

477 Розкриття абсцесу носової перегородки 228,00 

478 Розкриття та дренування отогематоми 71,00 

479 Розсічення синехій порожнини носа, правий або лівий бік 221,00 

480 Біопсія шийки матки кільцева 143,00 

481 Біопсія шийки матки скарифікаційна 130,00 

482 Вискрібання слизової оболонки матки 279,00 

483 Фракційне вискрібання слизової оболонки матки 314,00 

803 Поліпектомія 203,00 

804 Кріодеструкція 218,00 

805 Радіохвильова деструкція 204,00 

806 Радіохвильова конізація шийки матки 204,00 

484 Розкриття фурункула 663,00 

485 Розкриття карбункула 698,00 

486 Розкриття та дренування абсцесу 714,00 

487 Розкриття епітеліального куприкового ходу, що нагноївся 1 776,00 

488 Видалення ліпоми обличчя (численні або більше ніж 5 мм) 1 177,00 

489 Висічення атером волосистої частини голови 724,00 

490 Гемороїдектомія методом перев'язки вузлів 1 969,00 

491 Гемороїдектомія методом перев'язки і висічення вузлів 2 298,00 

492 
Висічення рубцевої тканини в анальному каналі з розсіченням зовнішнього 

сфінктера 
1 675,00 

493 Висічення анального поліпа 1 934,00 

494 Висічення анальної тріщини з відкритою сфінктеротомією 1 985,00 

495 Висічення слизової прямої кишки, що випадає 1 779,00 

496 Розкриття панарицію шкірного 552,00 

497 Розкриття панарицію піднігтьового 596,00 

498 Розкриття панарицію суглобового 641,00 

499 Розкриття панарицію сухожильного 656,00 

500 
Розсічення грижі з алопластикою грижових воріт при пахових грижах (inline) 

(вартість сітчастого ендопротезу сплачується додатково) 
2 158,00 

501 
Розсічення грижі з пластикою грижових воріт власними тканинами при пахових 

грижах за Басіні 
2 055,00 

502 
Розсічення грижі з алопластикою грижових воріт при пупкових грижах (subline)  

(вартість сітчастого протезу сплачується додатково) 
2 259,00 

503 Розсічення грижі з пластикою грижових воріт при пупкових грижах за Мейо 2 156,00 



505 
Висічення грижі й пластика грижових воріт при грижі пупкового канатика 

(вартість сітчастого ендопротезу сплачується додатково) 
2 056,00 

506 Резекція варикозних розширених вен сім'яного канатику лівого або правого яєчка 1 841,00 

507 Резекція варикозних розширених вен сім'яного канатику, обидва боки 1 947,00 

508 Розсічення крайньої плоті при парафімозі 1 400,00 

509 Хірургічне лікування гострого гідроденіту 746,00 

807 
Пункція суглоба  колінного (вартість лікарських засобів та виробів медичного 

призначення сплачується додатково) 
163,00 

808 
Ін'єкція лікарських речовин внутрішньосуглобно (вартість лікарських засобів та 

виробів медичного призначення сплачується додатково) 
163,00 

809 Перев'язка інфікованої рани 223,00 

810 Розкриття бурситу  (вартість анестезії сплачується додатково) 342,00 

811 Видалення нігтьової пластини (вартість анестезії сплачується додатково) 185,00 

812 Видалення гігром від 5 до 2,5 см (вартість анестезії сплачується додатково) 397,00 

813 Видалення папіломи від 5 до 2,5 см (вартість анестезії сплачується додатково) 272,00 

814 
Венектомія (на одній нозі) (вартість світлодіода для лазерної коагуляції сосудів 

сплачується додатково) 
2 493,00 

510 
Інтрамедулярна фіксація ключиці спицею ліворуч або праворуч (вартість 

анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 731,00 

511 
Фіксація ключиці металевим дротом ліворуч або праворуч (вартість анестезії та 

металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 773,00 

512 
Накістковий металоостеосинтез променевої кістки ліворуч або праворуч 

(вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 766,00 

513 
Металоостеосинтез голівки променевої кістки спицями, обидва боки (вартість 

анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 625,00 

514 

Інтрамедулярний остеосинтез і кісткова аутопластика ключиці ліворуч або 

праворуч (вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується 

додатково) 

1 710,00 

515 
Пластика ключично-акроміального зчленування ліворуч або праворуч (вартість 

анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 657,00 

516 
Металоостеосинтез голівки променевої кістки спицями ліворуч або праворуч 

(вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 583,00 

517 

Черезкістковий остеосинтез діафізу променевої кістки стрижневим апаратом і 

апаратами зовнішньої фіксації ліворуч або праворуч (вартість анестезії та 

металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 

1 546,00 

518 

Комбінований остеосинтез променевої кістки з кістковою пластикою лівої або 

правої сторони (вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу 

сплачується додатково) 

1 920,00 

519 

Накістковий металоостеосинтез середньої третини ліктьової кістки ліворуч або 

праворуч (вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується 

додатково) 

1 683,00 

520 

Металоостеосинтез вінцевого і ліктьового відростка ліктьової кістки ліворуч або 

праворуч (вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується 

додатково) 

1 917,00 

521 
Накістковий металоостеосинтез кісток кисті ліворуч або праворуч (вартість 

анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 591,00 



522 
Остеосинтез перелому надколінка (вартість анестезії та металофіксаторів для 

остеосинтезу сплачується додатково) 
1 995,00 

523 

Накістковий металоостеосинтез переломів виростків великогомілкової кістки 

ліворуч або праворуч (вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу 

сплачується додатково) 

1 938,00 

524 
Накістковий металоостеосинтез малогомілкової кістки ліворуч або праворуч 

(вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 735,00 

525 

Металоостеосинтез шурупом перелому внутрішньої щиколотки ліворуч або 

праворуч (вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується 

додатково) 

1 370,00 

526 

Синдесмодез дистального міжгомілкового синдесмозу шурупом ліворуч або 

праворуч (вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується 

додатково) 

1 399,00 

527 

Синдесмодез дистального міжгомілкового синдесмозу болтом-стяжкою і 

кістково-пластичний синдесмоз ліворуч або праворуч (вартість анестезії та 

металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 

1 410,00 

528 
Резекція голівки першої плеснової кістки при Hallux-Valgus ліворуч або праворуч 

(вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 607,00 

529 
Накістковий остеосинтез плеснових кісток ліворуч або праворуч (вартість 

анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 418,00 

530 
Металоостеосинтез спицями перелому плеснових кісток лівої або правої стопи  

(вартість анестезії та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 379,00 

531 
Металоостеосинтез спицями кісток лівої або правої стопи (вартість анестезії  та 

металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 436,00 

532 
Видалення новоутворення м'яких тканин верхніх кінцівок у ділянці лопатки 

(вартість анестезії сплачується додатково) 
1 808,00 

533 
Видалення новоутворення м'яких тканин верхніх кінцівок у ділянці ключиці 

(вартість анестезії сплачується додатково) 
1 808,00 

534 
Відновлення сухожилля довгої голівки двоголового м'яза плеча при відкритому 

ушкодженні (вартість анестезії сплачується додатково) 
1 546,00 

535 
Відновлення сухожилля довгої голівки двоголового м'яза плеча при закритому 

ушкодженні (вартість анестезії сплачується додатково) 
2 103,00 

536 
Відновлення сухожиль пальців кисті згиначів або розгиначів (вартість анестезії 

сплачується додатково) 
1 484,00 

537 
Висічення бурси ліктьового суглоба ліворуч або праворуч (вартість анестезії 

сплачується додатково) 
1 778,00 

538 
Пластика ахілового сухожилля ліворуч або праворуч (вартість анестезії 

сплачується додатково) 
2 056,00 

539 Відновлення сухожиль пальців стопи (вартість анестезії сплачується додатково) 2 146,00 

540 
Пластика зв'язок колінного суглоба артроскопічна: ділянки стегна (вартість 

анестезії та імплантів  сплачується додатково) 
2 960,00 

541 
Пластика зв'язок колінного суглоба артроскопічна: ділянки колінного суглоба 

(вартість анестезії та імплантів сплачується додатково) 
2 956,00 

542 Артроскопічна меніскектомія (вартість анестезії сплачується додатково) 2 066,00 

543 Артроскопічна синовектомія (вартість анестезії сплачується додатково) 2 588,00 

544 Артроскопія колінного суглоба (вартість анестезії сплачується додатково) 1 398,00 



545 
Відкрита репозиція уламків та установка металоостеосинтезу (вартість анестезії 

та металофіксаторів для остеосинтезу сплачується додатково) 
1 622,00 

546 Видалення металоостеосинтезу (вартість анестезії сплачується додатково) 1 565,00 

547 Гістерорезектоскопія (вартість анестезії сплачується додатково) 1 001,00 

548 
Наркоз інтубаційний, ендотрахеальний (пероральний, інтраназальний) - 30 

хвилин 
1 398,00 

549 
Наркоз інтубаційний, ендотрахеальний (пероральний, інтраназальний) (кожні 

наступні 30 хвилин) 
1 330,00 

550 Епідуральна анастезія маркаїном 2 328,00 

551 Наркоз пропофолом з наркотичними анальгетиками під час спонтанного дихання 1 135,00 

552 Регіонарна внутрішньовенна анестезія лідокаїном під джгутом 1 332,00 

553 Місцева інфільтративна анестезія 347,00 

554 
Наркоз пропофолом з наркотичними анальгетиками, міорелаксацією та штучною 

вентиляцією легень 
1 143,00 

555 Спинномозкова анестезія 922,00 

556 Первинна обробка рани м'яких тканин у ділянці кисті 579,00 

557 Первинна обробка різаної рани м'яких тканин 608,00 

558 Первинна обробка рваної рани м'яких тканин  608,00 

559 
Ін'єкція лікарських засобів підшкірно, внутрішньом'язово (вартість лікарських 

засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) 
37,00 

560 
Ін'єкція лікарських засобів внутрішньовенна струминна (вартість лікарських 

засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) 
46,00 

561 
Внутрішньовенне краплинне введення лікарських засобів (вартість лікарських 

засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) 
97,00 

562 Активні вправи 69,00 

563 Гальванізація 46,00 

564 Дарсонвалізація місцева 62,00 

565 Нервово-м'язова електростимуляція 99,00 

566 Електросон 115,00 

567 СМВ-терапія 96,00 

568 УВЧ-терапія 53,00 

569 
Діадинамотерапія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення 

сплачується додатково) 
69,00 

570 Визначення біодози 35,00 

571 Ультрафіолетове опромінення загальне 56,00 

572 Лазеро-магнітна терапія 73,00 

573 Протизапальне застосування інфрачервоного випромінювання 70,00 

574 Інгаляція киснева 29,00 

577 Аплікація озокеритова 80,00 

578 Ультрафонофорез 98,00 

828 

Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих у період одужання 

або при хронічному перебігу захворювання у разі індивідуального методі занять 

(1 заняття) 

71,00 

829 

Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих у період одужання 

або при хронічному перебігу захворювання у разі групового методу занять (1 

заняття, 1 особа) 

61,00 

830 
Процедури лікувальної гімнастики для хворих після хірургічних операцій у разі 

індивідуального методу занять (1 заняття) 
42,00 



831 
Процедури лікувальної гімнастики для хворих після хірургічних операцій у разі 

групового методу занять (1 заняття, 1 особа) 
46,00 

832 
Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично – травматологічних хворих у 

період іммобілізації у разі індивідуального методу занять (1 заняття) 
42,00 

833 
Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично – травматологічних хворих 

після іммобілізації у разі індивідуального методу занять (1 заняття) 
71,00 

834 
Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично – травматологічних хворих 

після іммобілізації у разі групового методу занять (1 заняття, 1 особа) 
61,00 

835 

Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично – травматологічних хворих 

при травмах  і після операцій хребта в разі індивідуального методу занять (1 

заняття) 

99,00 

837 
Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і нейрохірургічних хворих 

у разі групового методу занять (1 заняття, 1 особа) 
79,00 

838 
Лікувальна гімнастика у воді, лікувальне плавання у разі індивідуального методу 

занять (1 заняття) 
78,00 

839 
Лікувальна гімнастика у воді, лікувальне плавання у разі групового методу 

занять (1 заняття, 1 особа) 
50,00 

840 
Процедури механотерапії (на одну ділянку, один суглоб), заняття на тренажерах 

(1 заняття) 
42,00 

841 Магнітотерапія (низькочастотна)  73,00 

842 Дихальні вправи 51,00 

843 Лазеротерапія низькочастотна 70,00 

844 Ударно-хвильова терапія (1 зона) 71,00 

845 Пресотерапія 166,00 

846 Галотерапія 103,00 

847 Синглетно-киснева терапія 40,00 

848 Гіпокситерапія 103,00 

849 Механотерапія (масажер «Релакс»)  92,00 

850 СВХ -терапія  50,00 

851 ДМХ- терапія 50,00 

852 
Небулайзерна терапія  (вартість лікарських засобів та виробів медичного 

призначення сплачується додатково) 
74,00 

853 Електрофорез лікарський  70,00 

854 Вакуумний масаж грудної клітки 79,00 

855 Ультрофіолетове опромінення місцеве 70,00 

801 Забезпечення пацієнта одноразовим рушником та бахілами 21,00 

796 Забезпечення пацієнта одноразовим рушником та шапочкою для душа 21,00 

Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними показаннями 

815 
Пластика гіпоплазії грудної залози ліворуч або праворуч  (вартість анестезії, 

ендопротезів та фіксувальних бандажів сплачується додатково) 
2 634,00 

816 
Пластика гіпертрофованої грудної залози ліворуч або праворуч  (вартість 

анестезії та фіксувальних бандажів сплачується додатково) 
2 634,00 

817 Пластика утягненого соска грудної залози ліворуч або праворуч 1 464,00 

818 
Хірургічне видалення зморшок: обличчя, лоба або шиї (вартість анестезії та 

фіксувальних бандажів сплачується додатково) 
2 425,20 

819 Хірургічне видалення зморшок нижніх або верхніх повік  1 464,00 

820 
Пластична операція на підборідді (вартість фіксуючих бандажів сплачується 

додатково) 
1 466,40 

821 Хірургічна корекція частини вуха, що виступає зовні  ліворуч або праворуч 1 722,00 



822 Хірургічна корекція западіння носа  (вартість анестезії сплачується додатково) 1 722,00 

823 Хірургічна корекція горбатого носа  (вартість анестезії сплачується додатково) 1 722,00 

824 Хірургічна корекція довгого носа   (вартість анестезії сплачується додатково) 1 722,00 

825 
Ушивання діастазу прямих м'язів живота (вартість анестезії та фіксувальних 

бандажів сплачується додатково) 
2 547,60 

826 Місцева пластика шкіри (вартість анестезії сплачується додатково) 1 464,00 

827 
Видалення дифузної ліпоми черевної стінки (вартість анестезії, фіксувальних 

бандажів  сплачується додатково) 
1 762,80 

Проведення профілактичних щеплень усім особам. які бажають їх зробити поза схемами 

календаря профілактичних щеплень в Україні 

450 Імунізація проти грипу (вартість вакцини сплачується додатково) 54,00 

Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним 

обслуговуванням 

856 Перебування в палаті денного стаціонару покращеного комфорту протягом дня 295,20 

Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, 

токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та 

оформлення їх результатів 

799 Взяття матеріалу для мікробіологічного дослідження: повітряне середовище 136,80 

340 Дослідження мікробного обсіменіння повітряного середовища 102,00 

341 Дослідження на стерильність хірургічного матеріалу 148,80 

800 
Дослідження санітарних змивів на бактерії групи кишкової палички, патогенний 

стафілокок та синьогнійну паличку 
123,60 

Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та 

зміцнення здоров'я дорослого населення 

579 Масаж верхньої кінцівки 85,20 

580 Масаж комірцевої зони 85,20 

581 Масаж попереково-крижової ділянки 68,40 

582 Масаж нижньої кінцівки 102,00 

583 Масаж спини (від VII шийного хребця до V поперекового хребця) 102,00 

   

Діючі тарифи, затверджені Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 08.02.2018 р. №181: 

405 Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням 211,60 

264 Парна велоергометрія (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 86,30 

267 ЕКГ із затримкою подиху 33,90 

323 Мазок на флору 44,30 

504 
Грижосічення при стегнових грижах з алопластикою грижових воріт (вартість 

сітчастого протеза сплачується додатково) 
2 278,80 

588 Підводний душ-масаж 85,20 

589 Лазерний душ 85,20 

590 Душ циркулярний 21,30 

591 Душ Шарко 21,30 

592 Забезпечення пацієнта одноразовим халатом та одноразовими капцями 31,30 

 

 

 

 

 

 

 



* Згідно з підпунктом 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України зазначаються 

послуги, на які не поширюється режим звільнення від ПДВ, а саме: 

197.1.5. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на 

постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та 

дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім таких 

послуг: 

а) надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за медичними показаннями; 

б) масаж для зміцнення здоров’я дорослого населення, корекції осанки тощо; 

в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на 

прохання громадян; 

г) проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому 

числі щодо розміщення об’єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва 

продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції; 

ґ) надання консультаційної допомоги з питань проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи; 

д) обстеження за заявкою замовника об’єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, з 

метою їх відповідності санітарному законодавству; 

е) проведення за заявкою замовника токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-

гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень з метою визначення безпеки продукції для здоров’я 

людини; 

є) видача суб’єктам господарювання дозволів на виробництво, використання, транспортування, 

зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та 

імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров’я людини; 

ж) надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування 

законодавства про охорону здоров’я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення; 

з) проведення медичного огляду осіб для видачі: 

дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, 

носіння зброї якими передбачено законодавством; 

відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у 

зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним 

бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов’язана з 

такими виїздами і які мають відповідні медичні документи); 

посвідчення водія транспортного засобу; 

и) медичне обслуговування з’їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо; 

і) медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним 

обслуговуванням; 

ї) організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих 

закладах; 

й) проведення профілактичних щеплень громадянам, які від’їжджають за кордон за викликом, для 

оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у 

туристичні подорожі (крім тих, що від’їжджають на лікування та в службові відрядження); 

к) складення за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об’єктів та проведення 

досліджень для їх підтвердження; 

л) проведення за заявками замовників державної санітарно-гігієнічної експертизи з акредитації та 

атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-

біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень; 

м) визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, 

технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розробки засобів і заходів щодо 

усунення або зменшення їх небезпечної дії; 

н) навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців підприємств, установ, організацій в 

установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та 

епідеміологічного профілю, а також фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-

гігієнічних та бактеріологічних досліджень; 

о) надання за заявками замовників послуг з організації роботи відомчих санітарних лабораторій, 

оснащення їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами); навчання на місці фахівців 

таких лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень; 

  

 


