
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, 
які надаються КНП «ВМКЛ «ЦМтаД»

№
п/п

Назва платної послуги Ціна,
грн.коп
без ПДВ

1 Стажування лікарів(провізорів) – інтернів з акушерства та 
гінекології

71,67

2 Стажування лікарів(провізорів) – інтернів з педіатрії 71,67
3 Стажування лікарів(провізорів) – інтернів з анестезіології та 

інтенсивної терапії
71,67

4 Стажування лікарів(провізорів) – інтернів з неонатології 71,67
5 Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з 

поліпшеним сервісним обслуговуванням (1 ліжко-день) 76,66
6 Медичне обслуговування за договорами із суб’єктами 

господарювання, страховими організаціями:
6.1 Пологи звичайні 1400,00
6.2 Пологи з ускладненням 3200,00
6.3 Огляд акушера-гінеколога 33,24
6.4 Огляд терапевта 7,12
6.5 Ультразвукове обстеження 63,80
6.5 Кардіомонітор 32,00
6.6 Електрокардіографія 17,61
6.7 УЗД інтравагінальне 41,00

6.8 Загальний аналіз крові 13,11
6.9 Аналіз крові на резус фактор 14,09
6.10 Аналіз виділень 8,70
6.11 Аналіз сечі 10,92
6.12 Мазок на ентеробіоз 5,15
6.13 Аналіз на токсоплазмоз 34,35
6.14 Аналіз на HBS антиген 26,69
6.15 Аналіз крові на цукор 8,95
6.16 Аналіз крові на біохімію 22,38
6.17 Аналіз крові на коагулограмму 16,14

6.18 Аналіз калу на яйця гельмінтів 10,51
7 Виготовлення, вирощування та реалізація продукції підсобними

господарствами,  лікувально-виробничими  та  виробничими
майстернями,  молочними  кухнями,  закладами  громадського
харчування, а саме, молочною кухнею МЛ «ЦМ та Д»:

7.1 сир дитячий (50г) 6,99
7.2 молоко пастеризоване (100 мл) 1,86
7.3 продукт кисломолочний (кефір «Біфівіт») (100 мл) 1,93
7.4 настій з плодів шипшини(100 мл) 2,04



7.5 каша рисова (10%) (100 мл) 3,70
7.6 каша гречана (10%) (100 мл) 3,83
7.7 каша вівсяна (5%) (100 мл) 3,65
7.8 пюре з різних овочів (100 мл) 3,31
8 Видача копії медичної довідки та витягу з історії хвороби 3,98
9 Операція штучного переривання вагітності в стаціонарі (до 12 

тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними 
показаннями

249,17

10   Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за 
договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в 
тому числі з Фондом  соціального страхування України)

10.1. Операції штучного переривання вагітності в 
амбулаторних умовах (методом вакуум-
аспірації у разі затримки менструації терміном 
не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 
тижнів вагітності), крім абортів за медичними і
соціальними показаннями

1 послуга 249,17

10.2. Перебування у відділенні гінекології з 
малоінвазивними операціями  (без 
медикаментозного забезпечення )

1 ліжко-день 106,07

10.3. Перебування у відділенні патології вагітності 
та екстрагенітальної патології  з  ліжками для 
не виношування  (без медикаментозного 
забезпечення)

1 ліжко-день 78,29

10.4. Перебування у відділенні сумісного 
перебування матері та новонародженого ( без 
медикаментозного забезпечення )

1 ліжко-день 226,39

10.5. Перебування в педіатричномувідділенні 
старшого дитинства  ( без медикаментозного  
забезпечення)

1 ліжко-день 54,95

10.6. Перебуванняу  інфекційному відділенні 
боксованому ( без медикаментозного  
забезпечення )

1 ліжко-день 81,89

10.7. Перебування в анестезіологічному відділенні 
та палаті інтенсивної терапії  (для жінок) ( без 
медикаментозного забезпечення )

1 послуга 1169,32

10.8. Перебування  у відділенні інтенсивної  терапії 
та виходжування недоношених та хворих 
новонароджених  ( без медикаментозного 
забезпечення)

1 послуга 785,76

10.9. Лікування безпліддя, включаючи хірургічні 
методи, штучне запліднення та імплантацію 
ембріона (гістероскопічна операція  )

1 послуга 1328,21

10.10. Приготування дистильованої води 1 послуга 1,97
10.11. Приготування стерильної дистильованої води 1 послуга 6,16



10.12. Стерилізація медичного біксу 1 послуга 46,04
10.13. Стерилізація інструментів та медичного 

матеріалу у комбінованому пакеті, 
виготовленому із рулонного матеріалу, за 
допомогою термозварювального апарату

1 послуга 37,9

11 Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини,
іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в

тому числі за договорами страхування
11.1. Операції штучного переривання вагітності в 

амбулаторних умовах (методом вакуум-
аспірації у разі затримки менструації терміном 
не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 
тижнів вагітності), крім абортів за медичними і
соціальними показаннями

1 послуга 249,17

11.2. Перебування у відділенні гінекології з 
малоінвазивними операціями (без меди-
каментозного забезпечення )

1 ліжко-
день

106,07

11.3. Перебування у відділенні патології вагітності 
та екстрагенітальної патології з ліжками для 
невиношування (без медикаментозного 
забезпечення)

1 ліжко-
день

78,29

11.4. Перебування у відділенні сумісного 
перебування матері та новонародженого ( без 
медикаментозного забезпечення )

1 ліжко-
день

226,39

11.5. Перебування в педіатричному відділенні 
старшого дитинства ( без медикаментозного 
забезпечення)

1 ліжко-
день

54,95

11.6. Перебування в інфекційному відділенні 
боксованому ( без медикаментозного 
забезпечення )

1 ліжко-
день

81,89

11.7. Перебування в анестезіологічному відділенні 
та палатах інтенсивної терапії (для жінок) ( без 
медикаментозного забезпечення )

1 ліжко-
день

1169,32

11.8. Перебування у відділенні інтенсивної терапії та
виходжування недоношених та хворих 
новонароджених (без медикаментозного 
забезпечення)

1 ліжко-
день

785,76

11.9. Перебування у відділенні анестезіології з 
палатами інтенсивної терапії для дітей (без 
медикаментозного забезпечення)

1 ліжко-
день

806,6



11.10. Лікування безпліддя, включаючи хірургічні 
методи, штучне запліднення та імплантацію 
ембріона (гістероскопічна операція  )

1 послуга 1328,21

12

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за
договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в

тому числі з Фондом  соціального страхування України).

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини,
іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в

тому числі за договорами страхування

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 
громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням 
телемедицини.

Пренатальний скринінг
12.1. Забір крові з вени 27,00
12.2. Скринінгове ультразвукове обстеження 201,00

12.3.
Програмний розрахунок ризику у плода хромосомної патології, 
а також ризику виникнення ускладнень під час вагітності 

71,00

12.4. Пренатальний скринінг першого триместру вагітності 285,00
12.5. Консультація та огляд лікаря-генетика 143,00


