
Перелік послуг КНП «ВМК ПБ№2» 

 

 

№ 

П/П 

Перелік послуг Ціна Примітка 

1 Операція штучного переривання вагітності 

у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності),крім 

абортів за медичними і соціальними 

показниками 

627,00 Рішення ВМР №249 від 

30.01.2020р. 

2 Операція штучного переривання вагітності 

у стаціонарі (не більше як 20 днів),крім 

абортів за медичними і соціальними 

показниками 

531,00 

3 Перебування громадян за їх бажанням у 

медичних закладах з поліпшеним 

сервісним обслуговуванням  

161,00 Рішення ВМР №1461 

від 30.07.2020р. 

4 Стажування лікарів (провізорів)- інтернів 

по спеціальності «Акушерство та 

гінекологія» (за один тиждень стажування) 

158,00 Рішення ВМР №1761 

від 03.09.2020р. 

5 Забір крові з вени 24,00 Рішення ВК ВМР № 

1659 від 27.06.2019р. 6 Програмний розрахунок ризику у плода 

хромосомної паталогії, а також ризику 

виникнення ускладнень під час вагітності 

 83,00 

7 Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи комплексно: печінка + жовчний 

міхур + жовчні протоки + підшлункова 

залоза + селезінка. 

179,00 

8 Для жінок: Трансабдомінальні 

дослідження сечостатевої системи 

комплексно: нирки + надниркові залози + 

сечовий міхур з визначенням залишкової 

сечі + матка + яєчники. 

198,00 

9 Для жінок: Трансабдомінальні 

дослідження сечостатевої системи 

комплексно матка + яєчники. 

122,00 

10 Для жінок: Трансабдомінальні 

дослідження сечостатевої системи 

комплексно: матка при вагітності + 

пренатальне обстеження стану плода і 

триместру. 

140,00 

11 Для жінок: Трансабдомінальні 

дослідження сечостатевої системи 

комплексно: УЗД скринінг I триместру 

вагітності з розрахунком ризику у плода 

хромосомної патології, забір крові для 

210,00 



розрахунку ВВР плода (без вартості 

аналізу)  

12 Для жінок: Трансабдомінальні 

дослідження сечостатевої системи 

комплексно: матка при вагітності + 

перенатальне обстеження стану плода II 

триместру. 

140,00 

13 Для жінок: Трансабдомінальні 

дослідження сечостатевої системи 

комплексно: матка при вагітності + 

перенатальне обстеження стану плода III 

триместру. 

140,00 Рішення ВК ВМР № 

1659 від 27.06.2019р. 

14 Ультазвукові дослідження з 

використанням внутрішньо порожнинних 

датчиків: інтравагінальні дослідження 

жіночих статевих органів. 

122,00 

15 Ультазвукові дослідження поверхневих 

структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: 

молочні залози (з двох сторін) 

140,00 

16 Ультазвукові дослідження поверхневих 

структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: 

доплерографія судин в імпульсному 

режимі. 

81,00 

17 Ультазвукові дослідження поверхневих 

структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: 

головного мозку. 

140,00 

18 Ультазвукові дослідження поверхневих 

структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: 

внутрішніх органів. 

140,00 

19 Імуноферментний аналіз крові на антитіла 

IgM.IgG до коронавірусу. 

204,00 Рішення ВМР №947 від 

15.04.2021р. 

20 Імуноферментний аналіз крові на антитіла 

IgM  до коронавірусу. 

138,00 

21 Імуноферментний аналіз крові на антитіла 

IgG до коронавірусу. 

138,00 

22 Електрокардіографія. 66,00 Рішення ВМР №1460 

від 30.07.2020р. 23 Кардіомоніторне дослідження плоду. 97,00 

24 Лікування безпліддя, хірургічні методи, 

штучне запліднення та імплантацію 

ембріона (гістерорезектоскопічна 

операція) 

2016,00 Рішення ВМР №2845 

від 23.12.2020р. 

 

25 Визначення вмісту креатиніну в сироватці 

крові                                     

70,00 Рішення ВМР №1460 

від 30.07.2020р. 

26 Визначення вмісту сечовини в сироватці 

крові                                        

73,00 

27 Визначення вмісту глюкози в сироватці 

крові 

72,00 

28 Визначення загального та прямого 

білірубіну в сироватці крові            

88,00 



29 Визначення активності 

аланінамінотрансферази в сироватці крові        

72,00 

30 Визначення активності 

аспартатамінотрансферази в сироватці 

крові    

72,00 

31 Визначення загального білка в сироватці 

крові                                         

72,00 

32 Визначення заліза в сироватці крові                                                          116,00 

33 Визначення концентрації холестерина в 

сироватці крові   

87,00 

34 Визначення групи крові системи АВО за 

допомогою моноклональних реагентів 

анти-А та анти-В та стандартних 

еритроцитів.Визначення Rh-фактору крові 

людини за допомогою моноклональних 

реагентів анти-D 

78,00 

35 Аналіз сечі на ацетон з використанням 

Кетофану                                      

17,00 

36 Аналіз сечі на глюкозу з використанням 

Глюкофану 

17,00 

37 Аналіз сечі за Нечипоренко                                                                         20,00 

38 Загальний аналіз крові з лейкоцетарною 

формулою                                 

36,00 

39 Аналіз сечі на діастазу                                                                                  38,00 

40 Загальний аналіз сечі                                                                                    43,00 

41 Проба на виявлення імунних гемолізінів                                         99,00 Рішення ВМР №1762 

від 03.09.2020р 42 Визначення  неповних Rh-антитіл методом 

конглютинації з  застосуванням желатину в 

сироватці крові                                    

104,00 

43 Визначення титру неповних Rh-антитіл 

методом конглютинації з застосуванням 

желатину в сироватці крові 

111,00 

44 Визначення кальцію в сироватці крові                                           87,00 

45 Визначення антитіл до ВІЛ в сироватці 

крові                               

137,00 

46 Визначення гепатиту "В"  в сироватці крові                                 124,00 

47 Визначення гепатиту "С"  в сироватці крові                                 124,00 

48 Визначення ревматоїдного фактору в 

сироватці крові.Якісне   визначення.                                                                                                                

69,00 

49 Визначення ревматоїдного фактору в 

сироватці крові.  Напівкількісне 

визначення                                                                 

84,00 

50 Визначення С-реактивного білку в 

сироватці крові.   Якісне    визначення                                                                            

69,00 

51 Визначення С-реактивного білку в 

сироватці крові. Напівкількісне визначення                                                                

76,00 

52 Визначення антистрептолізину-О в 

сироватці крові.  Якісне   визначення                                                                                           

69,00 



53 Визначення антистрептолізину-О в 

сироватці крові.   Напівкількісне 

визначення                                                                 

77,00 

54 Визначення сіроглікоїдів в сироватці крові                                    112,00 

55 Коагулограма в одноразовій пробірці                                               101,00 

56 Коагулограма в скляній пробірці                                                       91,00 

57 Визначення тимолової проби в сироватці 

крові                                

72,00  

 


