
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

м.Ірпінь

Про затвердження переліку платних 
послуг з медичного обслуговування, 
які надаються КНП «Ірпіиський 
міський центр первинної медико- 
санітарної допомоги»

Розглянувши подання директора комунального некомерційного підприємства 
«Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської 
ради про затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування, 
враховуючи лист-погодження робочої групи з перевірки обгрунтованості тарифів на 
житлово-комунальні послуги, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 
17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 
надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах» (зі змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік платних послуг з медичного обслуговування, які надаються 
комунальним некомерційним підприємством «Ірпінський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради згідно додатку.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Ірпінський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради забезпечити 
надання платних послуг з медичного обслуговування відповідно до вимог 
чинного законодавства.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради від 26.03.2019 №47/13 «Про затвердження переліку платних послуг 
з медичного обслуговування, які надаються КНП «Ірпінський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради
від ' С:'£ №

/

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

з медичного обслуговування в КНП "Іргіінський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги" Ірпінської міської ради

№ Найменування послуги
Вартість
платної
послуги1

Оздоровчий м асаж , гімнастика, бальнеологічні ппоиедхчпі з
мет ою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я
дорослого населення:

1.1 Масаж грудної клітини (огруддя) 238.80
1.2 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя 238.80
1.3 Масаж вздовж хребта 276.00
1.4 Масаж голови 213,60
1.5 Масаж гомілковоступневого суглобу 200.40
1.6 Масаж колінного суглобу 200,40
1.7 Масаж комірцевої зони 213,60
1.8 Масаж м'язів обличчя 200,40
1.9 Масаж нижньої кінцівки 213.60
1.10 Масаж плечового суглобу 200.40
1.11 Масаж попереково-крижової ділянки 238.80

1.12 Масаж спини (від VII шийного до 1 поперекового хребця) 276.00

1.13 Масаж спини (від VII шийного до V перекового хребця) 276.00
1.14 Масаж шийно-грудного відділу хребта 276.00
1.15 Масаж спини загальний 314.40
1.16 Загальний масаж всього тіла 501.60
1.17 Заняття на профілакторі Євмінова -1 сеанс (35хв.) 73,00
1.18 Інгаляція через небулайзер (без вартості ліків) 84,00
1.19 ЛФК-1 сеанс (35хв.) 105.00
1.20 Тубус - кварц 84,00
1.21 Електрофорез (без вартості ліків) 84,00
1.22 Діадинамотерапія 84,00
1.23 УВЧ-терапія 84,00
1.24 Ультразвукова терапія 84,00

2 Лаборат орні, діагностичні та консультативні послуги за
Жзверненням громадян, що надаються без направлення ліка

2.1 Консультація та огляд лікарем-педіатром 288,00



2.2 Консультація та огляд лікарем-терапевтом 288.00
2.3 Консультація та огляд лікарем загальної практики-сімейнйм лікарем

288.00
2.4 Консультація та огляд лікарем-гінекологом

288.00
Лабораторно-діагност ичні послуги гінеколога:

2.4.1 Кольпоскопія (розширена) 167.00
2.4.2 Взяття біопсії для гістологічного дослідження (без морфоло 

дослідження)
гічного 105.00

2.4.3 Введення внутрішньоматкового контрацертиву (без вартості 
контрацептиву) 209.00

2.4.4 Аспирація вмісту порожнини матки пайпелем (без вартості 1 
та морфологічного дослідження аспірату)

іайпеля 209.00

2.4.5 Лікування наботових кіст радіохвильовимметодом або 
електрохірургічним 261.00

2.4.6 Видалення кондилом.папілом радіохвильовим методом на шкірі 
промежини (без вартості морфологічного дослідження) 167.00

2.4.7 Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву 167,00

2.4.8 Гінекологічні процедури (ванночки,тампони) (без вартості 
медикаментів), кількість - 10 процедур 261,00

2.4.9 Обробка ерозії шийки матки солковангіном (без вартості ліків) 220.00

2.4.10 Радіохвильова ексцизія в 
анестезією)

атології шийки матки (під місцевок) 941.00

2.4.11 Радіохвильова коагуляція патологій шийки матки (під місцевою 
анестезією) 836.00

2.5 Консультація та огляд лікарем-хірургом 288.00
2.6 Консультація та огляд лікарем-урологом 288.00
2.7 Консультація та огляд лікарем-кардіологом 288.00
2.8 Консультація та огляд лікарем-офтальмологом 288.00
2.9 Консультація та огляд лікарем-неврологом 288.00
2.10 Консультація та огляд лікарем-психіатром 288.00
2.11 Консультація та огляд лікарем-сексопатологом 288.00
2.12 Консультація та огляд лікарем подологом 288,00
2.13 Консультація та огляд лікарем психологом 288,00
2.14 Консультація лікарем отоларингологом 288,00

Лабораторно-діагност ичні послуги отоларинголога: і
2.14.1 Видалення сторонніх тіл глотки.гортані.носу.вуха 199.00
2.14.2 Видалення сірчаної пробки 157.00
2.14.3 Вливання лікарських засобів в гортань 157.00
2.14.4 Ендоскопія лор-органів 209.00
2.14.5 Біопсія лор-органів 209.00
2.14.6 Задня тампонада носу 261,00
2.14.7 Зняття швів .і 157,00



2.14.8 Репозиція кісток носу 366.00
2.14.9 Накладання швів 314.00
2.14.10 Парацентез барабанної перетинки 314.00
2.14.11 Продування слухової труби по політцеру 146.00
2.14.12 Промивання лакун мигдалика 157.00
2.14.13 Промивання носа та приносових пазух апаратним методом 157.00
2.14.14 Пункція і дренування верхньощелепної пазухи 261,00
2.14.15 Туалет носу/вуха 105.00
2.14.16 Розтин паратонзилярного абсесу, гнійника, фурункула 261.00

Дослідж ення сечі: ;
2.15.1 Аналіз сечі за Зимницьким 73,00
2.15.2 Аналіз сечі за Нечипоренко 73,00
2.15.3 Аналіз сечі на цукор 84.00
2.15.4 Загальний аналіз сечі 105.00

Ц ит ологічні дослідж ення:
2.16.1 Аналіз калу на яйця гельмінтів 94.00
2.16.2 Зішкряб на естеробіоз 84,00
2.16.3 Аналіз калу на приховану кров 94,00
2.16.4 Дослідження біологічного матеріалу на демодекс 105,00
2.16.5 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінок) 105.00
2.16.6 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіків) 105,00

Гематологічна панель: ]
2.17.1 Загальний аналіз крові 136.00

73.002.17.2 Визначення часу згортання крові
Біохімічна панель:

.. .-...
2.18.1 Аланінамінотрансфераза1 (АЛТ) 73,00
2.18.2 Аспартатамінотранфераза (АСТ) 73,00
2.18.3 Білірубін загальний 73.00
2.18.4 Білірубін прямий 73.00
2.18.5 Загальний білок 73,00
2.18.6 Креатинін 73.00
2.18.7 Сечова кислота 73.00
2.18.8 Сечовина 73,00
2.18.9 Глюкоза 73,00

2.18.10 Комплекс "Ниркові проб 
сечова кислота)

іи" (креатинін. сечовина, загальний білок. 209.00

2.18.11 Комплекс "Печінкові проби" (білірубін загальний+прямий. 
загальний білок, АЛТ, АСТ.ЛФ)

314.00

2.18.12 Аналіз крові на загальний холестерин 105.00
2.18.13 Ліпідограма 125.00
2.18.14 Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра 73.00

2.18.15 Білірубінометрія новонароджених (безконтактним методом) 105.00



2.18.16 Визначення рівня холестерину за допомогою холестерометра 73,00
Інфекційна панель:

2.19.1 Відбір та транспортування матеріалу для безкоштовного ПІПР 
дослідження на СОУШ-19 108.00

2.19.2 Виявлення збудників інфекційних захворювань, ідентифікація 
мікроорганізмів роду СогупеЬасІегіит 313.20

Ультразвукова діагностична панель:
2.20.1 УЗД органів черевної порожнини 335.00
2.20.2 УЗД жовчного міхура 261.00

2.20.3 УЗД нирок+надниркові залози+ сечовий міхур з визначенні 
залишкової сечі+передміхурова залоза

VI
345,00

2.20.4 УЗД передміхурової залози 261.00
2.20.5 УЗД щитовидної залози 251.00
2.20.6 УЗД молочних залоз 251.00
2.20.7 УЗД серця (ехо-кардіографія) 272,00
2.20.8 УЗД черевної порожнини і нирок 366,00
2.20.9 УЗД нирок + надниркові залози 261.00
2.20.10 УЗД малого тазу у жінок 282,00

Ш видкі тести:

2.21.1 Визначення антигену збудника ротавірусної інфекції із 
використанням швидкого тесту 220.00

2.21.2 Визначення антигенів збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа) із 
використання швидкісного тесту 366.00

2.21.3 Визначення антигенів сальмонел із використанням швидкогс) тесту 303.00

2.21.4
Визначення антигенів збудників ротавірусної, аденовірусної.1 
астровірусної, норовірусцої інфекцій із використанням швидкого 
тесту

606.00

2.21.5
Виявлення антигенів стрептококів групи А у мазках з зіву чи 
колоніях, отриманих з виділених культур із використанням 
швидкого тесту

в
209.00

2.21.6 Визначення антигену Хелікобактер ГІілорі із використанням 
швидкого тесту 293,00

2.21.7 Визначення антитіл до антигену Хелікобактер Пілорі із 
використанням швидкого тесту

1
178,00

2.21.8 Діагностика гострого панкреатиту (сеча) із використанням швидкого 
тесту 376.00

2.21.9 Діагностика сифілісу із використанням швидкого тесту 167.00

2.21.10 Діагностика хламідіозу із використанням швидкого тесту ! 188,00

2.21.11 Визначення простато-спеітифічного антигену із використанням 
швидкого тесту

188.00

2.21.12 Визначення 10 наркотичних речовин із використанням швидкого 
тесту

418,00

2.21.13 Визначення тропонінів із використанням швидкого тесту 335,00



2.21.14 Проведення швидкого тесту на визначення гепатиту В за бажанням 
пацієнта 157.00

2.21.15 Проведення швидкого тесту на визначення гепатиту С за бажанням 
пацієнта 157.00

3

' :

М едична допомога хворим удома (діагностичне обстеж еі

і і - і - -[ - і - , *
ІН Я ,

процедури, маніпуляції, консультування,догляд) —

■ у 4 « . ' ! • ’ . ' : ■

3.1 Консультація та огляд лікарем загальної практики-сімейниі  ̂лікарем 403.00

3.2 Консультація та оглядї лікарем-терапевтом 403.00
л ^ Консультація та огляд лікарем-педіатром 403.00
3.4 Консультація та огляд лікарем-гінекологом 403,00
3.5 Консультація та огляд лікарем-хірургом 403,00
3.6 Консультація та огляд лікарем-урологом 403,00
3.7 Консультація та огляд лікарем-кардіологом 403.00
3.8 Консультація та огляд лікарєм-офтальмологом 403,00
3.9 Консультація та огляд лікарем-неврологом 403,00
3.10 Консультація та огляд лікарем-психіатром 403,00
3.11 Консультація та огляд лікарем отоларингологом 403.00
3.12 Консультація та огляд лікарем-сексопатологом 403.00
3.13 Консультація та огляд лікарем подологом 403.00
3.14 Консультація та огляд лікарем психологом 403.00

Процедури м аніпуляції на дому
3.15 ЕКГ на дому 157.00
3.16 Внутрішньом'язова ін'єкція 73,00
3.17 Внутрішньовенна ін'єкція 115.00

3.18 Ін'єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або 
струминне введення) 157,00

3.19 Перев'язка 73.00
3.20 Пульсоксеметрія на дому 73,00
3.21 Забір крові (капілярна,венозна) 73.00

4 Процедури та м аніпуляції хворим у закладі (діагностичне * !
обстеж ення, процедури, м аніпуляції,)

4.1 Забір крові (капілярна.венозна) 31.00
4.2 Забір біологічного матеріалу 1 31.00
4.3 Підшкірна ін'єкція 63.00
4.4 Внутрішньом'язова ін'єкція 63.00
4.5 Внутрішньовенна ін'єкція 84.00

4.6 Ін'єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або 
струминне введення) 125.00

4.7 Вимірювання внутрішньоочного тиску 63.00

4.8 ЕКГ-дослідження з розшифруванням 126,00
4.9 Вимірювання артеріального тиску 26,00



4.10
■-----—------------— ------ — ---------------------------------- [_

Вимірювання пульсу 26,00
4.11 Антропометрія 26.00
4.12 Визначення маси тіла 26,00
4.13 Пульсоксемегрія 26.00

І І Ц І І ! Проведення профілактичних щеплень особам, як і від 'їджають за
кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіж них лікувальних

5 або санаторних закладах, V туристичні подорож і тощо за 150.00
власним баж анням або на вимогу сторони,що запрош ує (без
варт ост івакцини)

Проведення профілактичних щеплень усім особам, як і бажають
6 їх зробит и поза схемами календаря профілактичних щеплень в 125,00

Україні (без вартості вакцини)

7 Стаж ування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та 4209,00установах охорони здоров'я, якщо ці лікар (пповізопи)-ін терни

8 Видача медичних довідок !

8.1 Видача довідки про стан здоров'я за ініціативою хворого 63.00
8.2 Видача копії медичної довідки 58,00
8.3 Видача бланків особистої медичної книжки 57.00

8.4 Видача довідки для відвідування басейну та спортивних секіїій
105.00

8.5 Видача довідки для дитини, що виіждає до оздоровчого табору, 
закордон 105.00

8.6 Видача витягу з історії хвороби 115,00
п Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладіїх 3 345.60У поліпшеним сервісним обслуговуванням і ' і

10 М едичне обслуговування спортивних змагань, масових { ■ - 1 . г
культурних та громадських заходів

і  '! • і . ;.

10.1 Медичне забезпечення лікарем загальної практики-сімейним 
(лікарем-терапевтом), 1 год.

лікарем 312.00

10.2 Медичне забезпечення сестрою медичною (фельдшером). 1 І'рд.
.

250.80

11 М едичні огляди: в т, ч. відповідні періодичні профілактичі
1

ІІ
медичні огляди

11.1 Періодичний профілактичний медичний огляд (дитини) 163,20

11.2 Періодичний профілактичний медичний огляд (дорослого) 213.60

12 Зберігання вакцини (1 доба) ■ -і ■ 16,00


