
Т А Р И Ф И 

встановлені комунальним підприємством  

"Міський лікувально-діагностичний центр"  

на платні медичні послуги, які діють з 10.02.2017 року (з ПДВ) 

 у відділенні медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів 

та відділенні медичних оглядів декретованих контингентів населення  
(згідно рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради  №309 від 09.02.2017 року) 

Л. Проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів 

№ Назва послуги 
Одиниця 

виміру 

Ціна, грн. коп. 

Загальна, 

без ПДВ 

Загальна, з 

ПДВ 
Шифр 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проведення  заключного медичного 

огляду головою комісії медоглядів 

кандидатів у водії та водіїв 

транспортних засобів (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску до керування 

транспортними засобами") 

1 огляд 19,42 23,30 Л 1 

2 

Огляд лікарем – терапевтом (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску до керування 

транспортними засобами") 

1 огляд 17,16 20,59 Л 2 

3 

Огляд лікарем – невропатологом 

(згідно Постанови КМУ від 

08.05.1993 року №340 "Про 

затвердження Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та 

допуску до керування транспортними 

засобами") 

1 огляд 17,16 20,59 Л 3 

4 

Огляд лікарем – офтальмологом 

(згідно Постанови КМУ від 

08.05.1993 року №340 "Про 

затвердження Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та 

допуску до керування транспортними 

засобами") 

1 огляд 18,01 21,61 Л 4 

5 

Огляд лікарем – отоларингологом 

(згідно Постанови КМУ від 

08.05.1993 року №340 "Про 

затвердження Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та 

допуску до керування транспортними 

засобами") 

1 огляд 18,01 21,61 Л 5 

6 

Огляд лікарем-гінекологом (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

1 огляд 34,00 40,80 Л 6 



та допуску до керування 

транспортними засобами") 

7 

Огляд лікарем – хірургом (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску до керування 

транспортними засобами") 

1 огляд 18,01 21,61 Л 7 

8 

Огляд лікарем – психіатром, 

видача довідки про проходження 

профілактичного психіатричного 

огляду  (згідно Постанови КМУ від 

08.05.1993 року №340 "Про 

затвердження Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та 

допуску до керування транспортними 

засобами") 

1 огляд 23,23 27,88 Л 8 

9 

Загальний аналіз крові (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску до керування 

транспортними засобами")  

1 

дослідження 
20,49 24,59 Л 9 

10 

Загальний аналіз сечі  (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску до керування 

транспортними засобами") 

1 

дослідження 
24,68 29,62 Л 10 

11 

Визначення цукру крові  (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску до керування 

транспортними засобами") 

1 

дослідження 
20,82 24,98 Л 11 

12 

Визначення групи крові та резус - 

фактору  (згідно Постанови КМУ від 

08.05.1993 року №340 "Про 

затвердження Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та 

допуску до керування транспортними 

засобами") 

1 

дослідження 
28,96 34,75 Л 12 

13 

Електрокардіографія (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску до керування 

транспортними засобами") 

1 

дослідження 
24,99 29,99 Л 13 

14 

Обстеження гостроти і полів зору 

(згідно Постанови КМУ від 

08.05.1993 року №340 "Про 

затвердження Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та 

допуску до керування транспортними 

1 

дослідження 
21,12 25,34 Л 14 



засобами") 

15 

Дослідження вестибулярного апарату 

(згідно Постанови КМУ від 

08.05.1993 року №340 "Про 

затвердження Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та 

допуску до керування транспортними 

засобами") 

1 

дослідження 
18,61 22,33 Л 15 

Додаткові обстеження за рішенням лікарів комісії 

16 

Визначення глюкози сечі (згідно 

Постанови КМУ від 08.05.1993 року 

№340 "Про затвердження Положення 

про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску до керування 

транспортними засобами") 

1 

дослідження 
13,95 16,74 Л 16 

17 

Визначення глюкози сечі з 

використанням тест - смужки 

Глюкофан (згідно Постанови КМУ 

від 08.05.1993 року №340 "Про 

затвердження Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та 

допуску до керування транспортними 

засобами") 

1 

дослідження 
14,78 17,74 Л 17 

М. Проведення медичних оглядів для отримання довідки (ліцензії) на об’єкт дозвільної 

системи 

№ Назва послуги 
Одиниця 

виміру 

Ціна, грн. коп. 

Загальна, 

без ПДВ 

Загальна, з 

ПДВ 
Шифр 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проведення заключного медичного 

огляду головою комісії для отримання 

довідки(ліцензії) на об’єкт дозвільної 

системи (згідно наказу МОЗ від 

19.10.1999 року "Про затвердження 

Порядку видачі медичної довідки для 

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт 

дозвільної системи") 

1 огляд 20,76 24,91 М 1 

2 

Огляд лікарем – терапевтом (згідно 

наказу МОЗ від 19.10.1999 року "Про 

затвердження Порядку видачі 

медичної довідки для отримання 

дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної 

системи") 

1 огляд 17,16 20,59 М 2 

3 

Огляд лікарем – невропатологом 

(згідно наказу МОЗ від 19.10.1999 

року "Про затвердження Порядку 

видачі медичної довідки для 

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт 

дозвільної системи") 

1 огляд 17,16 20,59 М 3 

4 

Огляд лікарем – офтальмологом 

(згідно наказу МОЗ від 19.10.1999 

року "Про затвердження Порядку 

видачі медичної довідки для 

1 огляд 18,01 21,61 М 4 



 

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт 

дозвільної системи") 

5 

Огляд лікарем – отоларингологом 

(згідно наказу МОЗ від 19.10.1999 

року "Про затвердження Порядку 

видачі медичної довідки для 

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт 

дозвільної системи") 

1 огляд 18,01 21,61 М 5 

6 

Огляд лікарем – психіатром, видача 

довідки про проходження 

профілактичного психіатричного 

огляду   (згідно наказу МОЗ від 

19.10.1999 року "Про затвердження 

Порядку видачі медичної довідки для 

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт 

дозвільної системи") 

1 огляд 23,23 27,88 М 6 

7 

Загальний аналіз крові (згідно наказу 

МОЗ від 19.10.1999 року "Про 

затвердження Порядку видачі 

медичної довідки для отримання 

дозволу (ліцензії на об'єкт дозвільної 

системи)" 

1 

дослідження 
20,49 24,59 М 7 

8 

Загальний аналіз сечі  (згідно наказу 

МОЗ від 19.10.1999 року "Про 

затвердження Порядку видачі 

медичної довідки для отримання 

дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної 

системи") 

1 

дослідження 
24,68 29,62 М 8 

9 

Визначення цукру крові (згідно 

наказу МОЗ від 19.10.1999 року "Про 

затвердження Порядку видачі 

медичної довідки для отримання 

дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної 

системи") 

1 

дослідження 
20,82 24,98 М 9 

10 

Електрокардіографія(згідно наказу 

МОЗ від 19.10.1999 року "Про 

затвердження Порядку видачі 

медичної довідки для отримання 

дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної 

системи") 

1 

дослідження 
24,99 29,99 М 10 

11 

Обстеження гостроти і полів зору 

(згідно наказу МОЗ від 19.10.1999 

року "Про затвердження Порядку 

видачі медичної довідки для 

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт 

дозвільної системи") 

1 

дослідження 
21,12 25,34 М 11 



 

         Н. Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих 

професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і 

може призвести до поширення інфекційних хвороб 

№ Назва послуги 
Одиниця 

виміру 

Ціна, грн. коп. 

Загальна, 

без ПДВ 

Загальна, з 

ПДВ 
Шифр 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проведення  заключного медичного  

огляду головою комісії медичних 

оглядів працівників окремих 

професій, виробництв і організацій, 

діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб (згідно Наказу МОЗ N 280 від 

23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 огляд 19,19 23,03 Н 1 

2 

Огляд лікарем дерматовенерологом 

для проведення обов'язкових  

медичних  оглядів  працівників 

окремих професій  (згідно Наказу 

МОЗ N 280 від 23.07.2002 р. "Правила 

проведення обов'язкових 

профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, 

виробництв та організацій, діяльність 

яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до 

поширення інфекційних хвороб" зі 

змінами та доповненнями) 

1 огляд 15,99 19,19 Н 2 

3 

Огляд чоловіків лікарем 

дерматовенерологом з забором мазка 

на гонорею для проведення 

обов'язкових  медичних  оглядів  

працівників окремих професій  

(згідно Наказу МОЗ N 280 від 

23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 огляд 29,42 35,30 Н 3 



4 

Огляд жінок лікарем 

дерматовенерологом з забором мазка 

на гонорею для проведення 

обов'язкових  медичних  оглядів  

працівників окремих професій (згідно 

Наказу МОЗ N 280 від 23.07.2002 р. 

"Правила проведення обов'язкових 

профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, 

виробництв та організацій, діяльність 

яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до 

поширення інфекційних хвороб" зі 

змінами та доповненнями) 

1 огляд 40,69 48,83 Н 4 

5 

Огляд лікарем-терапевтом для 

проведення обов'язкових  медичних  

оглядів  працівників окремих 

професій  (згідно Наказу МОЗ N 280 

від 23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 огляд 17,16 20,59 Н 5 

6 

Огляд лікарем отоларингологом для 

проведення обов'язкових  медичних  

оглядів  працівників окремих 

професій  (згідно Наказу МОЗ N 280 

від 23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 огляд 18,01 21,61 Н 6 

7 

Забір крові з вени  для проведення 

обов'язкових  медичних  оглядів  

працівників окремих професій (згідно 

Наказу МОЗ N 280 від 23.07.2002 р. 

"Правила проведення обов'язкових 

профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, 

виробництв та організацій, діяльність 

яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до 

поширення інфекційних хвороб" зі 

змінами та доповненнями) 

1 

дослідження 
11,04 13,25 Н 7 

8 

Експрес метод (забір крові з пальця) 

для проведення обов'язкових  

медичних  оглядів  працівників 

окремих професій  (згідно Наказу 

МОЗ N 280 від 23.07.2002 р. "Правила 

1 

дослідження 
10,61 12,73 Н 8 



проведення обов'язкових 

профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, 

виробництв та організацій, діяльність 

яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до 

поширення інфекційних хвороб" зі 

змінами та доповненнями) 

9 

Аналіз кала на яйця гельмінтів для 

проведення обов'язкових  медичних  

оглядів  працівників окремих 

професій (згідно Наказу МОЗ N 280 

від 23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 

дослідження 
13,39 16,07 Н 9 

10 

Зішкріб  на ентеробіоз  для 

проведення обов'язкових  медичних  

оглядів  працівників окремих 

професій  (згідно Наказу МОЗ N 280 

від 23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 

дослідження 
9,83 11,80 Н 10 

11 

Дослідження мазка на гонорею   для 

проведення обов'язкових  медичних  

оглядів  працівників окремих 

професій  (згідно Наказу МОЗ N 280 

від 23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 

дослідження 
14,19 17,03 Н 11 

12 

Аналіз крові для визначення антитіл 

до вірусу гепатиту В HBs Ag (експрес 

методом) для проведення 

обов'язкових  медичних  оглядів  

працівників окремих професій  

(згідно Наказу МОЗ N 280 від 

23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

1 

дослідження 
40,85 49,02 Н 12 



з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

13 

Аналіз крові для визначення антитіл 

до вірусу гепатиту С (експрес 

методом) для проведення 

обов'язкових  медичних  оглядів  

працівників окремих професій  

(згідно Наказу МОЗ N 280 від 

23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 

дослідження 
50,85 61,02 Н 13 

14 

Флюорографія  для проведення 

обов'язкових  медичних  оглядів  

працівників окремих професій  

(згідно Наказу МОЗ N 280 від 

23.07.2002 р. "Правила проведення 

обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних 

хвороб" зі змінами та доповненнями) 

1 

дослідження 
18,31 21,97 Н 15 

Р. Проведення обов'язкового первинного і періодичного профілактичних наркологічних 

оглядів, медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, за видачу 

медичної довідки для одержання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 

№ Назва послуги 
Одиниця 

виміру 

Ціна, грн. коп. 

Загальна, 

без ПДВ 

Загальна, з 

ПДВ 
Шифр 

1 2 3 4 5 6 

1 

Наркологічний профогляд (в т. ч. 

дослідження активності 

гаммаглутамілтрансферази сироватки 

крові - забір крові з вени) (Відповідно 

до  Наказу від 6 листопада 1997 року 

N 1238 "Про обов'язковий 

профілактичний наркологічний огляд 

і порядок його проведення" (зі 

змінами та доповненнями)) 

1 огляд 34,43 41,32 Р 1 

2 

Наркологічний профогляд (в т. ч. 

дослідження активності 

гаммаглутамілтрансферази сироватки 

крові - забір крові з пальця) 

(Відповідно до  Наказу від 6 

листопада 1997 року N 1238 "Про 

1 огляд 36,16 43,39 Р 2 



обов'язковий профілактичний 

наркологічний огляд і порядок його 

проведення" (зі змінами та 

доповненнями)) 

3 

Дослідження активності 

гаммаглутамілтрансферази сироватки 

крові (забір крові з вени)  (Відповідно 

до  Наказу від 6 листопада 1997 року 

N 1238 "Про обов'язковий 

профілактичний наркологічний огляд 

і порядок його проведення" (зі 

змінами та доповненнями)) 

1 

дослідження 
19,49 23,39 Р 3 

4 

Дослідження активності 

гаммаглутамілтрансферази сироватки 

крові (забір крові з пальця)  

(Відповідно до  Наказу від 6 

листопада 1997 року N 1238 "Про 

обов'язковий профілактичний 

наркологічний огляд і порядок його 

проведення" (зі змінами та 

доповненнями)) 

1 

дослідження 
21,22 25,46 Р 4 

5 Повторне отримання сертифікату 1 огляд 10,06 12,07 Р 5 

 

 

Т А Р И Ф И 

встановлені комунальним підприємством  

"Міський лікувально - діагностичний центр"  

на платні медичні послуги у відділенні попередніх періодичних 

профілактичних медичних оглядів 

з проведення обов’язкових медичних оглядів  працівників певних категорій 

(з ПДВ), які діють з 15.12.2017 року 
(згідно рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради 

 за № 2846 від 14.12.2017 року) 

№ Найменування послуги Одиниця 

виміру 

Ціна, грн. коп. Шифр 

Загальна 

без ПДВ 

Загальна 

з ПДВ 

1 Проведення заключного медичного 

огляду головою комісії відповідального 

за проведення попередніх та 

періодичних медичних оглядів 

працівників певних категорій, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 огляд 19,38 23,26 Ь1 

2 Проведення медичного огляду лікарем 

терапевтом, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 огляд 17,48 20,98 Ь2 

3 Проведення медичного огляду лікарем 

невропатологом, відповідно до Наказів 

від 21.05.2007р. №246 та від 

1 огляд 17,48 20,98 Ь3 



29.04.2010р. №240 

4 Проведення медичного огляду лікарем 

отоларингологом, відповідно до Наказів 

від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 огляд 16,96 20,35 Ь4 

5 Проведення медичного огляду лікарем 

офтальмологом, відповідно до Наказів 

від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 огляд 18,39 22,07 Ь5 

6 Проведення медичного огляду лікарем 

гінекологом, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 огляд 36,92 44,30 Ь6 

7 Проведення медичного огляду лікарем 

хірургом, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 огляд 18,39 22,07 Ь7 

8 Проведення медичного огляду лікарем 

дерматовенерологом, відповідно до 

Наказів від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 огляд 18,08 21,70 Ь8 

9 Загальний аналіз крові (скорочений: 

гемоглобін, лейкоцити, СОЕ), 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

24,32 29,18 Ь9 

10 Загальний аналіз сечі, відповідно до 

Наказів від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

26,65 31,98 Ь10 

11 Визначення глюкози сечі на цукор з 

використанням тест смужки Глюкофан, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

15,60 18,72 Ь12 

12 Визначення цукру крові(забір крові з 

пальця), відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

 

1 

дослідження 

15,11 18,13 Ь13 

13 Дослідження групи крові та резус 

належності, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 

дослідження 

34,02 40,82 Ь14 

14 Електрокардіографія, відповідно до 

Наказів від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 обстеження 38,00 45,60 Ь15 

15 Обстеження гостроти і полів зору для 

працюючих зі шкідливими і важкими 

умовами праці, відповідно до Наказів 

від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 обстеження 7,23 8,68 Ь16 



16 Аудіометрія для працюючих зі 

шкідливими і важкими умовами праці, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 обстеження 13,70 16,44 Ь17 

17 Дослідження  крові на холінестеразу, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

23,67 28,40 Ь18 

18 Дослідження крові на білірубін 

(загальний, прямий) , відповідно до 

Наказів від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

21,23 25,48 Ь19 

19 Визначення лужної фосфатази в 

сироватці крові, відповідно до Наказів 

від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

16,74 20,09 Ь20 

20 Проведення медичного огляду лікарем-

урологом, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 огляд 19,56 23,47 Ь24 

21 Визначення активності 

аланіномінотрансферази (АЛТ) , 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

16,04 19,25 Ь30 

22 Визначення активності 

аспартатамінотрансферази (АСТ) , 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

16,03 19,24 Ь31 

23 Дослідження вестибулярного апарату 

для працюючих зі шкідливими і 

важкими умовами праці, відповідно до 

Наказів від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 обстеження 5,21 6,25 Ь32 

24 Ультразвукове дослідження щитовидної 

залози, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 обстеження 63,77 76,52 Ь33 

25 Флюорографія, відповідно до Наказів 

від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 обстеження 14,39 17,27 Ь34 

26 Дослідження крові на 

терморезистентність еритроцитів, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

18,19 21,83 Ь35 

27 Дослідження холодової проби, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 обстеження 6,80 8,16 Ь36 

28 Дослідження функції зовнішнього 

дихання, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 обстеження 10,40 12,48 Ь37 



 

29 Динамометрія, відповідно до Наказів 

від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 обстеження 4,40 5,28 Ь38 

30 Дослідження на вібраційну чутливість, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 обстеження 4,40 5,28 Ь40 

31 Дослідження характеру зору, відповідно 

до Наказів від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 обстеження 3,39 4,07 Ь41 

32 Кольпоскопія, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 обстеження  38,91 46,69 Ь42 

33 Забір крові з вени, відповідно до 

Наказів від 21.05.2007р. №246 та від 

29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

9,07 10,88 Ь43 

34 Дослідження крові на базофільну 

зернистість, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 

дослідження 

28,19 33,83 Ь44 

35 Дослідження активності 

гаммаглутамілтрансферази сироватки 

крові (ГГТ) , відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 

дослідження 

16,19 19,43 Ь45 

36 Тест толерантності до глюкози, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

28,14 33,77 Ь46 

37 Визначення креатиніну у сироватці 

крові, відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 

дослідження 

15,84 19,01 Ь47 

38 Визначення ліпопротеїдів у сироватці 

крові (холестерин, тригліцериди, 

ЛПВЩ) , відповідно до Наказів від 

21.05.2007р. №246 та від 29.04.2010р. 

№240 

1 

дослідження 

32,73 39,28 

 
Ь48 

39 Дослідження крові на ретикулоцити, 

відповідно до Наказів від 21.05.2007р. 

№246 та від 29.04.2010р. №240 

1 

дослідження 

28,26 33,91 Ь49 

 

 

Головний лікар                                                    Д.С. Фостаковський 
 

 

Головний бухгалтер                                            Е.К. Голінковська 


