
З початку 2021 року інститут працює у відповідності з Постановою 

КМ України № 181 від 03.03.2021 року «Деякі питання впровадження та 

реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних 

установах Національної академії медичних наук» (Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 698 від 07.07.2021) -  

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів та Національної 

академії медичних наук стосовно здійснення у 2021 році поступового 

впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення 

надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих 

науково-дослідних установах Національної академії медичних наук. 

2. Визначити, що у 2021 році впровадження та реалізація нового 

механізму фінансового забезпечення надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється в таких державних 

установах (далі - державні установи): 

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. 

Шалімова Національної академії медичних наук (м. Київ); 

 

Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Національної 

академії медичних наук (м. Київ); 

 

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова 

Національної академії медичних наук (м. Київ); 

Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка 

М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук” (м. Київ); 

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної 

академії медичних наук (м. Київ); 

Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 

Національної академії медичних наук (м. Київ); 

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. 

Яновського Національної академії медичних наук (м. Київ); 

Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних 

наук (м. Київ). 

3. Установити, що надання медичної допомоги державними установами 

під час впровадження та реалізації нового механізму фінансового 

забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

здійснюється за рахунок коштів: 

державного бюджету - на підставі договорів про медичне 

обслуговування населення, укладених Національною академією медичних 

наук з кожною державною установою відповідно до переліку послуг з 

надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги державними 



установами, які не можуть бути надані або надаються в обмеженій кількості в 

інших закладах охорони здоров’я; 

місцевих бюджетів - на підставі рішень відповідних місцевих рад і 

договорів про медичне обслуговування населення з державними установами 

для забезпечення надання державними установами третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

юридичних та фізичних осіб - відповідно до переліку платних послуг, 

які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та 

вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, 

ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567), за тарифами, 

визначеними та затвердженими державними установами. Тарифи на платні 

послуги, що надаються за договорами з юридичними особами (у тому числі із 

страховими компаніями) іноземцям та особам без громадянства, які 

тимчасово перебувають на території України, затверджуються державними 

установами з урахуванням нормативу рентабельності, що самостійно 

визначається державними установами. 

4. Затвердити такі, що додаються: 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення 

надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих 

науково-дослідних установах Національної академії медичних наук; 

перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги окремими науково-дослідними установами Національної академії 

медичних наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм 

фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги, і тарифи на такі послуги. 

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що 

додаються. 

6. Національній академії медичних наук рекомендувати: 

оприлюднювати інформацію про впровадження та реалізацію нового 

механізму фінансового забезпечення надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги на своєму офіційному веб-сайті; 

подавати щороку до 1 квітня року, що настає за звітним, Кабінетові 

Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів 

звіт про результати впровадження та реалізації нового механізму фінансового 

забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

подавати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним 

періодом, Міністерству фінансів, Міністерству охорони здоров’я та 

Національній службі здоров’я інформацію про хід впровадження та реалізації 

нового механізму фінансового забезпечення надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги за формою, визначеною 

Національною службою здоров’я; 



відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони 

здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 

квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” 

(Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), забезпечити реєстрацію 

державних установ, у яких впроваджується та реалізується новий механізм 

фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги в електронній системі охорони здоров’я. 

7. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною академією 

медичних наук затвердити в установленому законодавством порядку: 

Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в 

державні установи, у яких впроваджується та реалізується новий механізм 

фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги, та порядок надання третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги в таких установах; 

примірні договори про медичне обслуговування населення державними 

установами. 

 

Прем'єр-міністр України 

Д.ШМИГАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 181 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення 

надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих 

науково-дослідних установах Національної академії медичних наук 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті за програмою “Впровадження та реалізація нового 

механізму фінансового забезпечення надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних 

установах Національної академії медичних наук України” (далі - бюджетні 

кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 

виконавцем бюджетної програми є Національна академія медичних наук. 

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є державні 

установи, зокрема Національний інститут хірургії та трансплантології імені 

О.О. Шалімова Національної академії медичних наук (м. Київ), Інститут 

нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Національної академії 

медичних наук (м. Київ), Національний інститут серцево-судинної хірургії 

імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук (м. Київ), 

Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка М.Д. 

Стражеска Національної академії медичних наук” (м. Київ), Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 

медичних наук (м. Київ), Науково-практичний центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук (м. Київ), 

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського 

Національної академії медичних наук (м. Київ), Інститут травматології та 

ортопедії Національної академії медичних наук (м. Київ), у яких 

впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення 

надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

3. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг з надання 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами 

про медичне обслуговування населення, укладеними Національною 

академією медичних наук з кожною державною установою, у якій 

впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення 

надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги відповідно до 

переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги і тарифів на такі послуги, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 181, які не можуть бути надані або 

надаються в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров’я, 



придбання медичного обладнання та реконструкцію об’єктів державних 

установ для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в 

установленому законом порядку. 

5. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації 

про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття 

рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення 

операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

6. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 

ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством 

порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 181 

 

 

ПЕРЕЛІК 

послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги окремими науково-дослідними установами Національної 

академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізується новий 

механізм фінансового забезпечення надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги, і тарифи на такі послуги 

Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова 

Національної академії медичних наук 

 

Найменування послуги Тариф за 

одиницю послуги 

без урахування 

податку на 

додану вартість, 

гривень 

 
DREZ-операції при больових синдромах 24 121 

Аутотрансплантація периферичного нерва із застосуванням 

мікрохірургічної техніки 

34 251 

Балонна вазодилятація 25 219 

Видалення гематом глибинних структур головного мозку 63 618 

Вентрикулостомія третього шлуночка головного мозку ендоскопічна 55 587 

Видалення абсцесу головного мозку з капсулою 38 083 

Видалення артеріовенозної мальформації 46 143 

Видалення внутрішньомозкової гематоми великої півкулі головного 

мозку з ендоскопічною асистенцією та методом фібринолізу 

47 656 

Видалення глибинної внутрішньомозкової гематоми великих півкуль 

головного мозку з висіченням артеріовенозної мальформації глибинних 

структур 

49 286 

Видалення глибинної внутрішньомозкової гематоми великих півкуль 

головного мозку з коагуляцією патологічних судин артеріовенозної 

мальформації 

49 040 

Видалення множинних внутрішньочерепних абсцесів мозку 46 919 

Видалення гематом великих півкуль головного мозку з ендоскопічною 

асистенцією та методом фібринолізу 

48 995 

Видалення гематом глибинних структур головного мозку 46 252 

Видалення гематом мозочка 48 923 



Видалення гематоми хіазмально-селярної ділянки 42 590 

Видалення гострих оболонкових внутрішньочерепних гематом (супра- 

та субтенторіальних) з ендоскопічною асистенцією 

47 325 

Видалення екстрамедулярної пухлини спинного мозку (за винятком 

вентрально розташованих та із екстравертебральним ростом) 

32 345 

Видалення ехінококу, цистицерків мозку 60 434 

Видалення кісти головного мозку 48 454 

Видалення кістозних пухлин півкуль великого мозку чи мозочка 45 893 

Видалення латеральної внутрішньомозкової інсульт-гематоми 48 834 

Видалення невриноми черепно-мозкового нерва (слухового, трійчастого, 

блукаючого, під’язичного) мікрохірургічне 

39 614 

Видалення новоутворення стовбура головного мозку 39 353 

Видалення новоутворень великих півкуль головного мозку з 

ендоскопічною асистенцією, нейронавігацією та застосуванням лазерних 

технологій 

51 630 

Видалення новоутворень великих півкуль головного мозку 

мікрохірургічне 

39 580 

Видалення новоутворень головного мозку серединно-глибинної 

локалізації з ендоскопічною асистенцією 

44 453 

Видалення новоутворень головного мозку серединно-глибинної 

локалізації мікрохірургічне 

40 453 

Видалення новоутворень ділянки шишкоподібної залози головного 

мозку з ендоскопічною асистенцією 

43 859 

Видалення новоутворень ділянки шишкоподібної залози головного 

мозку мікрохірургічне 

42 397 

Видалення новоутворень мозочка і четвертого шлуночка 42 474 

Видалення новоутворень оболонок спинного мозку 35 835 

Видалення новоутворень шлуночків мозку з ендоскопічною асистенцією 55 783 

Видалення новоутворень шлуночків мозку мікрохірургічне 55 049 

Видалення новоутворень гіпофіза трансназальним доступом 53 511 

Видалення важкодоступного новоутворення головного мозку глибинної 

локалізації (кавернома, пухлина, внутрішньомозкова гематома) з 

ендоскопічною асистенцією та нейронавігацією 

50 654 

Видалення новоутворення мозочка і четвертого шлуночка головного 

мозку мікрохірургічне 

44 096 

Видалення новоутворення оболонок головного мозку мікрохірургічне 38 706 

Видалення новоутворення оболонок головного мозку мікрохірургічне з 

пластикою твердої мозкової оболонки 

40 572 

Видалення новоутворення оболонок головного мозку мікрохірургічне з 

пластикою твердої мозкової оболонки і склепіння черепа ауто- або 

алотрансплантатом 

48 446 

Видалення поширеного новоутворення основи черепа 62 143 



Видалення новоутворення основи черепа мікрохірургічне 67 172 

Видалення новоутворення спинного мозку мікрохірургічне 36 715 

Видалення новоутворення спинномозкового нерва мікрохірургічне 33 597 

Видалення новоутворення хіазмально-селярної ділянки і третього 

шлуночка головного мозку 

35 387 

Видалення позамозкової пухлини краніобазальної локалізації 

мікрохірургічне 

74 081 

Видалення пухлин окремих периферичних нервів мікрохірургічне 24 915 

Видалення субдуральних гематом з ендоскопічною асистенцією та 

методом фібринолізу 

35 890 

Видалення черепно-лицьового новоутворення 47 656 

Видалення черепно-лицьового новоутворення мікрохірургічне із 

застосуванням ендоскопічної техніки і пластикою дефекту основи 

черепа ауто- або алотрансплантатами 

65 974 

Видалення черепно-лицьового новоутворення мікрохірургічне з 

пластикою дефекту основи черепа ауто- або алотрансплантатами 

64 168 

Видалення невриноми корінця спинномозкового нерва мікрохірургічне 35 853 

Встановлення балон-катетера в пазуху основної кістки 41 839 

Втручання на гассеровому вузлі 51 657 

Втручання при вроджених черепно-мозкових грижах (менінгорадикуло-

менінгоенцефалоцеле), синдромі Арнольда-Кіарі 

39 306 

Втручання при вроджених спинно-мозкових грижах 54 950 

Втручання при пухлинах кісток склепіння черепа, що здавлюють 

головний мозок 

75 863 

Втручання при пухлинах плечового сплетіння 26 040 

Гемісферектомія функціональна 41 135 

Декомпресивні операції із стабілізацією хребта на шийному, грудному 

відділах 

33 886 

Декомпресія зорових нервів 33 109 

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних 

пошкодженнях суміжних відділів хребта із заднього та переднього 

доступів 

36 345 

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних 

пошкодженнях із заднього та переднього доступів (комбіновані 

оперативні втручання) грудного відділу хребта 

34 946 

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних 

пошкодженнях із заднього та переднього доступів (комбіновані 

оперативні втручання) поперекового відділу хребта 

34 878 

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних 

пошкодженнях із заднього та переднього доступів (комбіновані 

оперативні втручання) шийного відділу хребта 

34 463 

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних 

пошкодженнях з переднього доступу 

34 052 



Деструкція підкіркових структур стереотаксичним методом 35 385 

Ендартеріектомія каротидна 39 454 

Ендоваскулярне виключення артеріовенозних мальформацій головного 

мозку 

31 739 

Ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм із використанням 

потокоскеровуючого стента 

90 283 

Ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм із використанням 

спіралей 

33 193 

Ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм із використанням 

спіралей із балон-асистенцією 

32 590 

Ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм із використанням 

спіралей із стент-асистенцією 

33 050 

Ендоваскулярне виключення каротидно-кавернозних сполук 24 695 

Ендоваскулярні втручання (дилятація, стентування, протезування) при 

стенозувально-оклюзувальних ураженнях інтракраніальних та 

екстракраніальних магістральних судин 

26 163 

Ендоназальні втручання (виключаючи транссфеноїдальні) при назальній 

ліквореї 

42 836 

Ендоскопічна ендоназальна пластика лікворної фістули основи черепа 58 043 

Ендоскопічні операції при кістах головного мозку 56 861 

Ендоскопічні операції при новоутвореннях головного мозку 78 719 

Ендоскопічні операції при порушенні ліквороциркуляції 55 543 

Зшивання нерва з використанням мікрохірургічної техніки 40 927 

Імлантація внутрішньомозкових електродів стереотаксичним методом 39 549 

Імплантація епідуральних церебральних електродів 35 126 

Імплантація епідуральних спінальних електродів 24 426 

Імплантація інтратекальної інфузійної помпи 23 564 

Видалення інтратекальної інфузійної помпи 23 299 

Імплантація нейростимулятора спинного мозку 24 213 

Імплантація підшкірної частини нейростимулятора спинного мозку 23 003 

Імплантація системи для тривалої стимуляції глибоких структур 

головного мозку з можливістю перезарядки 

65 365 

Заміна програмованого генератора для тривалої електростимуляції 

головного мозку 

36 279 

Калозотомія мікрохірургічна 38 725 

Кісто-перитонеальне шунтування 28 121 

Кісткова пластика щелепно-лицьової області з використанням 

аутокісткових трансплантатів та алокісткових імплантів 

36 779 

Кісткова пластика щелепно-лицьової області з використанням 

контракційно-дистракційних апаратів 

37 990 

Комбіновані втручання при гострих краніофаціальних травмах 34 089 



Краніопластика із застосуванням 3D-технологій 51 170 

Кріоризотомія 23 330 

Мікросудинна декомпресія лицьового, вестибулокохлеарного нервів 33 373 

Мікросудинна декомпресія при невралгії трійчастого, язиково-

глоткового, черепного нервів 

38 711 

Мікрохірургічна пластика черепно-лицьового комплексу з 

мікрохірургічною пластикою ауто- або алотрансплантатами 

46 845 

Мікрохірургічне виключення артеріальних аневризм головного мозку 49 464 

Мікрохірургічне видалення епілептогенного вогнища; гемісферектомія 35 879 

Мікрохірургічне видалення епілептогенного вогнища; кальозотомія 38 351 

Мікрохірургічне виключення артеріовенозних мальформацій головного 

мозку 

48 691 

Мікрохірургічне та ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм, 

артеріовенозних мальформацій судин головного мозку 

47 475 

Мікрохірургічні втручання (дискектомія) на грудному, шийному рівні 33 413 

Мікрохірургічні операції bypass - створення екстра-інтракраніальних 

артеріальних анастомозів при ішемічних ураженнях головного мозку 

44 458 

Мікрохірургічні судинні декомпресії (операція Джанетта) 44 769 

Невротизація брахіоплексальна селективна із застосуванням 

мікрохірургічної техніки 

30 291 

Невротизація інтеркостобрахеальна селективна із застосуванням 

мікрохірургічної техніки 

25 036 

Оперативні втручання на грудному рівні хребта з одномоментною 

стабілізацією 

34 842 

Оперативні втручання на шийному рівні хребта з одномоментною 

стабілізацією 

36 474 

Оперативні втручання при дегенеративно-дистрофічних ураженнях 

грудного та поперекового відділів хребта з переднього та заднього 

доступу 

34 437 

Оперативні втручання при дегенеративно-дистрофічних ураженнях 

шийного відділу з переднього та заднього доступу (комбіновані 

втручання) 

35 762 

Оперативні втручання при стенозі хребтового каналу грудного відділу 

хребта 

26 910 

Оперативні втручання при стенозі хребтового каналу шийного відділу 

хребта 

35 442 

Операції на спинному мозку з імплантацією систем для постійної 

електростимуляції 

33 298 

Передня скронева лобектомія 38 582 

Пластика дефекту основи черепа 48 683 

Пластика дефекту основи черепа з використанням аутотрансплантації 

кісток склепіння черепа 

62 938 

Пластика лікворної фістули трансназальна 45 183 



Пластичні операції при лобно-орбітальних кісткових дефектах 53 980 

Пластичні операції при передніх мозкових грижах 46 416 

Пластичні транскраніальні втручання при вушній ліквореї 65 523 

Пластичні транскраніальні (транссфеноїдальні) втручання при назальній 

ліквореї 

49 273 

Поперекова мікродискектомія одностороння 21 934 

Поперекова мікродискектомія двостороння 18 779 

Пункційна вертебропластика 22 340 

Пункційна вертебропластика при агресивних гемангіомах хребта, 

метастатичному ураженні хребця (на двох рівнях) 

14 812 

Пункційна вертебропластика при критичному остеопорозі (на двох 

рівнях) 

13 730 

Пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених 

компресійних переломах хребта (на двох рівнях) 

14 847 

Пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених 

компресійних переломах хребта (на трьох рівнях) 

14 842 

Пункційна кіфопластика 14 847 

Пункційна лазерна нуклеотомія на грудному, шийному, поперековому 

рівні (один сегмент), на поперековому рівні (два сегменти і більше) 

13 886 

Резекція черепно-лицьового комплексу 40 126 

Резекція черепно-лицьового комплексу з мікрохірургічною пластикою 50 559 

Резекція черепно-лицьового комплексу з мікрохірургічною пластикою 

ауто- або алотрансплантатом 

49 291 

Резекція черепно-лицьового комплексу з мікрохірургічною пластикою 

відеоендоскопічна 

48 720 

Резекція черепно-лицьового комплексу з реконструктивно-пластичним 

компонентом 

48 365 

Резекція черепно-орбітально-лицьового комплексу з мікрохірургічною 

пластикою 

48 541 

Реінервація лицьового нерва 24 855 

Реконструктивні краніофаціальні втручання при уроджених вадах 

розвитку - краніостозах, синдромах Аперта, Крузона та при 

гіпертелоризмі 

45 528 

Реконструктивні операції із трансплантацією м’язів, сухожиль 65 052 

Реконструктивні операції при вроджених грижах черепа з лобно-

орбітальною реконструкцією 

45 707 

Реконструктивні операції при вроджених грижах черепа з 

реконструкцією черепно-орбітально-лицьового комплексу 

64 403 

Реконструктивні операції при черепно-лицьових новоутвореннях 65 063 

Реконструкція кісток склепіння черепа 46 130 

Реконструкція лобно-вилично-орбітального комплексу 45 204 

Реконструкція лобно-вилично-носо-орбітального комплексу 47 059 



Реконструкція лобно-носо-орбітального комплексу 46 140 

Реконструкція лобно-орбітального комплексу з висуванням 46 211 

Реконструкція черепно-орбітально-лицьового комплексу 46 279 

Реконструкція черепно-орбітально-лицьового комплексу; парціальна 

орбітотомія і медіальне переміщення очниць 

46 190 

Реконструкція черепно-орбітально-лицьового комплексу; циркулярна 

орбітотомія і двостороння остеотомія верхньої щелепи з медіальним 

переміщенням 

46 390 

Реконструкція черепно-орбітально-лицьового комплексу; циркулярна 

орбітотомія і медіальне переміщення очниць 

46 192 

Розсічення спайок і декомпресія нерва 24 361 

Розсічення спайок і декомпресія стовбурів нервових сплетінь 24 912 

Селективна невротомія С1 - С6 при спастичній кривошиї 25 477 

Стабілізуюча операція на хребті у віддаленому періоді 35 962 

Стабілізуюча операція на хребті в гострому періоді 34 445 

Стереотаксична аспірація внутрішньомозкової кісти 33 800 

Стереотаксична аспірація інтракраніального абсцесу 34 705 

Стереотаксична біопсія пухлини головного мозку 34 365 

Стереотаксична імплантація резервуара Оммая 34 997 

Субтотальне видалення пухлини хребта, декомпресія спинного мозку 35 517 

Субтотальне видалення екстрамедулярних пухлин спинного мозку з 

паравертебральним поширенням 

34 446 

Субтотальне видалення екстрамедулярної пухлини, декомпресія 

спинного мозку 

34 631 

Субтотальне видалення інтрамедулярної пухлини, декомпресія спинного 

мозку 

34 433 

Субтотальне чи радикальне видалення внутрішньомозкової пухлини із 

медіанним поширенням 

35 099 

Субтотальне чи радикальне видалення внутрішньошлуночкових пухлин 

та колоїдних кіст 

66 216 

Субтотальне чи радикальне видалення краніобазальних пухлин (краніо-

орбітальних, клиновидної кістки, нюхової ямки, пагорба турецького 

сідла) 

82 912 

Субтотальне чи радикальне видалення позамозкових пухлин 57 689 

Субтотальне чи радикальне видалення пухлин функціонально важливих 

ділянок великого мозку 

38 452 

Субтотальне чи радикальне видалення пухлин гіпофіза з 

транскраніальним доступом та краніофарінгіом 

42 703 

Субтотальне чи радикальне видалення пухлин основи черепа, що 

здавлюють структури головного мозку 

74 679 

Тотальне видалення екстрамедулярних пухлин спинного мозку 35 909 

Тотальне видалення екстрамедулярних пухлин спинного мозку з 34 660 



паравертебральним поширенням 

Тотальне видалення пухлин хребта 34 646 

Хірургічне лікування аномалії Кіарі із сирингомієлією 36 635 

Хірургічне лікування сирингомієлії грудного та поперекового відділів 

спинного мозку 

54 393 

Часткове видалення пухлин хребта, декомпресія спинного мозку 33 438 

Часткове видалення екстрамедулярної пухлини, декомпресія спинного 

мозку 

34 685 

Часткове видалення інтрамедулярної пухлини, декомпресія спинного 

мозку 

34 543 

Часткове чи субтотальне видалення внутрішньомозкової пухлини 

півкуль великого мозку чи мозочка, у тому числі метастазу 

34 542 

Шунтування вентрикуло-атріальне 56 246 

_ 

 
 

Коментар для пацієнтів. 

 

 Оплата медичних послуг (високотехнологічних нейрохірургічних 

втручань) з наведеного вище Переліку, затвердженому постановою КМ 

України, здійснюються за рахунок бюджетних коштів (безоплатно для 

пацієнтів) в межах виділеного інституту фінансування на проєкт у 2021 

року. У випадку недостатності виділених бюджетних коштів на придбання 

медикаментів та витратних матеріалів можлива необхідність часткового, 

позабюджетного, дофінансування медичної послуги. 

 Медичні послуги, що не увійшли до затвердженого інституту Переліку, 

розглядаються як платні, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, - 

відповідно до переліку платних послуг, які надаються в державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 

закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 1996 р. №1138, за тарифами, визначеними та затвердженими 

інститутом. 

 

ТАРИФИ 

на платні медичні послуги ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. 

Ромоданова НАМН України» 

 

№ Код Найменування послуги 
Тариф,грн 

(без ПДВ) 

1 2 3 4 

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян,  

що надаються без направлення лікарів (Пост. МОЗ 1138, розд.І, п.13) 

Медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями 

та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за 

договорами страхування. (Пост. КМУ 1138, розд.І, п.21,22) 



КОНСУЛЬТАЦІЇ 

1 001 

Консультація лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора 

медичних наук, професора, академіка НАМН України, 

заслуженого діяча науки і техніки 

263,80 

2 002 
Консультація лікаря-імунолога вищої категорії, доктора медичних 
наук, професора, член-кореспондента НАМН України, 

заслуженого діяча науки і техніки 

178,70 

3 003 
Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії, доктора 

медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 
239,80 

4 004 
Консультація лікаря-нейрохірурга, доктора медичних наук, 

професора, заслуженого лікаря України 
221,40 

5 005 
Консультація лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора 

медичних наук, професора 
232,30 

6 006 
Консультація лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора 

медичних наук, заслуженого лікаря України 
221,50 

7 007 
Консультація лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора 

медичних наук 
204,80 

8 008 
Консультація лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора 

медичних наук, професора, заслуженого лікаря України 
249,00 

9 009 
Консультація лікаря-нейрохірурга вищої категорії, кандидата 

медичних наук, заслуженого лікаря України 
213,10 

10 010 
Консультація лікаря-нейрохірурга вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
196,40 

11 011 Консультація лікаря-нейрохірурга вищої категорії 183,90 

12 012 
Консультація лікаря-нейрохірурга першої категорії, доктора 

медичних наук 
198,30 

13 013 
Консультація лікаря-нейрохірурга першої категорії, кандидата 
медичних наук 

190,50 

14 014 Консультація лікаря-нейрохірурга першої категорії 178,70 

15 015 Консультація лікаря-нейрохірурга другої категорії 173,50 

16 016 
Консультація лікаря-нейрохірурга без категорії, доктора медичних 

наук, заслуженого лікаря України 
199,00 

17 017 
Консультація лікаря-нейрохірурга без категорії, кандидата 

медичних наук, заслуженого лікаря України 
192,20 

18 018 
Консультація лікаря-нейрохірурга без категорії, кандидата 

медичних наук 
178,60 

19 019 
Консультація лікаря-нейрохірурга дитячого вищої категорії, 

доктора медичних наук 
204,80 

20 020 
Консультація лікаря-нейрохірурга дитячого вищої категорії, 

кандидата медичних наук 
196,40 

21 021 Консультація лікаря-нейрохірурга дитячого першої категорії 178,70 

22 022 Консультація лікаря-нейрохірурга дитячого другої категорії 173,50 

23 023 Консультація лікаря-нейрохірурга дитячого без категорії 168,40 

24 024 
Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії, кандидата 

медичних наук, заслуженого лікаря України 
212,00 

25 025 
Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
193,10 

26 026 Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії 178,90 

27 027 
Консультація лікаря-анестезіолога першої категорії, кандидата 

медичних наук 
186,40 

28 028 Консультація лікаря-анестезіолога першої категорії 173,10 

29 029 Консультація лікаря-анестезіолога другої категорії 167,20 

30 030 Консультація лікаря-анестезіолога без категорії 161,40 

31 031 Консультація лікаря-анестезіолога дитячого вищої категорії 178,90 

32 032 Консультація лікаря-анестезіолога дитячого першої категорії 173,10 

33 033 Консультація лікаря-анестезіолога дитячого другої категорії 167,20 

34 034 Консультація лікаря-анестезіолога дитячого без категорії 161,40 

35 035 
Консультація лікаря-офтальмолога вищої категорії, доктора 

медичних наук 
168,00 

36 036 
Консультація лікаря-офтальмолога вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
159,60 

37 037 Консультація лікаря-офтальмолога вищої категорії 147,10 



38 038 
Консультація лікаря-офтальмолога першої категорії, доктора 

медичних наук 
161,50 

39 039 
Консультація лікаря-офтальмолога першої категорії, кандидата 

медичних наук 
153,70 

40 040 Консультація лікаря-офтальмолога першої категорії 141,90 

41 041 Консультація лікаря-офтальмолога без категорії 131,50 

42 042 
Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії, доктора 

медичних наук 
177,60 

43 043 
Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
169,30 

44 044 Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії 156,70 

45 045 Консультація лікаря-отоларинголога першої категорії 151,60 

46 046 Консультація лікаря-отоларинголога без категорії 141,20 

47 047 
Консультація лікаря-рентгенолога вищої категорії, доктора 

медичних наук 
177,90 

48 048 
Консультація лікаря-рентгенолога вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
167,80 

49 049 
Консультація лікаря-рентгенолога вищої категорії, заслуженого 

лікаря України 
172,90 

50 050 Консультація лікаря-рентгенолога вищої категорії 152,70 

51 051 Консультація лікаря-рентгенолога першої категорії 146,10 

52 052 Консультація лікаря-рентгенолога другої категорії 139,50 

53 053 Консультація лікаря-рентгенолога без категорії 132,80 

54 054 
Консультація лікаря з променевої діагностики вищої категорії, 

доктора медичних наук 
186,20 

55 055 
Консультація лікаря з променевої діагностики вищої категорії, 
кандидата медичних наук 

175,50 

56 056 Консультація лікаря з променевої діагностики вищої категорії 159,40 

57 057 Консультація лікаря з променевої діагностики першої категорії 152,70 

58 058 
Консультація лікаря з променевої діагностики другої категорії, 

кандидата медичних наук 
160,20 

59 059 Консультація лікаря з променевої діагностики другої категорії 146,10 

60 060 Консультація лікаря з променевої діагностики без категорії 139,50 

61 061 
Консультація лікаря з радіонуклідної діагностики вищої категорії 

доктора медичних наук 262,80 

62 062 Консультація лікаря з радіонуклідної діагностики вищої категорії 236,00 

63 063 Консультація лікаря з радіонуклідної діагностики без категорії 216,10 

64 064 Консультація лікаря-терапевта вищої категорії 151,60 

65 065 Консультація лікаря-терапевта без категорії 136,00 

66 066 
Консультація лікаря функціональної діагностики вищої категорії, 

доктора медичних наук, заслуженого лікаря України 
193,60 

67 067 
Консультація лікаря функціональної діагностики вищої категорії, 

доктора медичних наук 
177,90 

68 068 
Консультація лікаря функціональної діагностики вищої категорії, 

кандидата медичних наук 
170,10 

69 069 Консультація лікаря функціональної діагностики вищої категорії 158,40 

70 070 
Консультація лікаря функціональної діагностики першої категорії, 

кандидата медичних наук 
164,10 

71 071 Консультація лікаря функціональної діагностики без категорії 142,80 

72 072 
Консультація лікаря ультразвукової діагностики вищої категорії, 

доктора медичних наук 
175,30 

73 073 
Консультація лікаря ультразвукової діагностики вищої категорії, 

кандидата медичних наук 
167,40 

74 074 Консультація лікаря ультразвукової діагностики вищої категорії 155,70 

75 075 Консультація лікаря-лаборанта вищої категорії 149,30 

76 076 Консультація лікаря-лаборанта першої категорії 123,50 

77 077 Консультація лікаря-лаборанта без категорії 100,00 

78 078 
Консультація лікаря-бактеріолога вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
113,00 

79 079 Консультація лікаря-бактеріолога вищої категорії 99,70 

80 080 Консультація лікаря-бактеріолога першої категорії 93,90 

81 081 
Консультація лікаря-фізіотерапевта вищої категорії, кандидата 
медичних наук 

103,60 



82 082 Консультація лікаря-фізіотерапевта вищої категорії 91,90 

83 083 Консультація лікаря-фізіотерапевта без категорії 76,30 

84 084 Консультація лікаря-педіатра вищої категорії 151,60 

85 085 Консультація лікаря-педіатра-неонатолога без категорії 136,00 

86 086 Консультація логопеда вищої категорії 89,90 

87 087 Консультація логопеда без категорії 75,80 

88 088 Консультація лікаря-психіатра вищої категорії 158,40 

89 089 Консультація лікаря-психіатра першої категорії 153,20 

90 090 Консультація лікаря-психіатра другої категорії 148,00 

91 091 Консультація лікаря-психіатра без категорії 142,80 

92 092 Консультація лікаря-хірурга-онколога без категорії 108,70 

93 093 
Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії, доктора 

медичних наук 
171,10 

94 094 
Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
163,30 

95 095 Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії 151,60 

96 096 Консультація лікаря-невропатолога першої категорії 146,40 

97 097 Консультація лікаря-невропатолога без категорії 136,00 

98 098 
Консультація лікаря-онколога без категорії, кандидата медичних 

наук 
91,70 

99 099 
Консультація лікаря-патологоанатома вищої категорії, доктора 

медичних наук 
143,00 

100 100 
Консультація лікаря-патологоанатома вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
133,00 

101 101 Консультація лікаря-патологоанатома першої категорії 111,30 

102 102 
Консультація лікаря-імунолога вищої категорії, доктора медичних 

наук, заслуженого лікаря України 
93,50 

103 103 
Консультація лікаря-імунолога вищої категорії, кандидата 

медичних наук 
83,10 

104 104 Консультація лікаря-дерматовенеролога без категорії 129,50 

105 105 Консультація лікаря-епідеміолога без категорії 103,50 

106 106 Консультація лікаря-ендокринолога першої категорії 141,00 

107 107 Консультація біохіміка без категорії 76,30 

108 108 Консультація біолога без категорії 76,30 

109 109 Консультація мікробіолога без категорії 76,30 

110 110 Консультація лікарем по обслуговуванню страхових компаній 136,00 

111 111 
Супроводження пацієнта медсестрою по обслуговуванню 

страхових компаній за договором 
59,70 

Проведення телеконсультації 

112 112 Проведення телеконсультації планової 117,20 

113 113 Проведення телеконсультації екстренно 96,20 

Консультативна робота із зверненнями за електронною поштою (online): 

114 114 
Online консультація-звернення пацієнта чи його представника з 

наданням відповіді електронною поштою 
144,80 

115 115 

Online консультація медичної документації (виписних документів, 

заключень представлених методів дослідження) з наданням 

відповіді електронною поштою 

144,80 

116 116 

Online консультація представленої медичної документації та 

медичних зображень в форматі DICOM з наданням відповіді 

електронною поштою 

144,80 

117 117 

Online консультація представленої медичної документації та 

медичних зображень в форматі JPEG, TІF, BMP з наданням 

відповіді електронною поштою 

144,80 

Консультація поза межами інституту з урахуванням виїзду 

118 118 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора медичних 

наук, професора, академіка НАМН України, заслуженого діяча 

науки і техніки (вартість консультації, необхідних досліджень та 

процедур сплачується додатково) 

446,10 

119 119 
Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-імунолога вищої категорії, доктора медичних наук, 
398,20 



професора, член-кореспондента НАМИ України, заслуженого 

діяча науки і техніки (вартість консультації, необхідних 

досліджень та процедур сплачується додатково) 

120 120 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора медичних 

наук, заслуженого лікаря України (вартість консультації, 

необхідних досліджень та процедур сплачується додатково) 

361,50 

121 121 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга, доктора медичних наук, професора, 

заслуженого лікаря України (вартість консультації, необхідних 

досліджень та процедур сплачується додатково) 

361,40 

122 122 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора медичних 
наук, професора (вартість консультації, необхідних досліджень та 

процедур сплачується додатково) 

383,30 

123 123 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга вищої категорії, доктора медичних 

наук (вартість консультації, необхідних досліджень та процедур 

сплачується додатково) 

328,10 

124 124 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга вищої категорії, кандидата медичних 

наук, заслуженого лікаря України (вартість консультації, 

необхідних досліджень та процедур сплачується додатково) 

344,80 

125 125 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга вищої категорії, кандидата медичних 

наук (вартість консультації, необхідних досліджень та процедур 

сплачується додатково) 

311,40 

126 126 
Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 
години лікаря-нейрохірурга вищої категорії (вартість консультації, 

необхідних досліджень та процедур сплачується додатково) 

286,40 

127 127 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга першої категорії, доктора медичних 

наук (вартість консультації, необхідних досліджень та процедур 

сплачується додатково) 

315,20 

128 128 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга першої категорії, кандидата медичних 

наук (вартість консультації, необхідних досліджень та процедур 

сплачується додатково) 

299,50 

129 129 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга першої категорії (вартість 

консультації, необхідних досліджень та процедур сплачується 

додатково) 

276,00 

130 130 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 
години лікаря-нейрохірурга другої категорії (вартість 

консультації, необхідних досліджень та процедур сплачується 

додатково) 

265,70 

131 131 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга без категорії, доктора медичних наук, 

заслуженого лікаря України (вартість консультації, необхідних 

досліджень та процедур сплачується додатково) 

316,50 

132 132 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга без категорії, кандидата медичних 

наук, заслуженого лікаря України (вартість консультації, 

необхідних досліджень та процедур сплачується додатково) 

302,90 

133 133 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга без категорії, кандидата медичних 

наук (вартість консультації, необхідних досліджень та процедур 

сплачується додатково) 

275,70 

134 134 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 
години лікаря-нейрохірурга дитячого вищої категорії, доктора 

медичних наук (вартість консультації, необхідних досліджень та 

процедур сплачується додатково) 

328,10 

135 135 
Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга дитячого вищої категорії, кандидата 
311,40 



медичних наук (вартість консультації, необхідних досліджень та 

процедур сплачується додатково) 

136 136 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга дитячого першої категорії (вартість 

консультації, необхідних досліджень та процедур сплачується 

додатково) 

276,00 

137 137 

Вартість виїзду поза межі інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга дитячого другої категорії (вартість 

консультації, необхідних досліджень та процедур сплачується 

додатково) 

265,70 

138 138 

Вартість виїзду поза межи інституту тривалістю протягом однієї 

години лікаря-нейрохірурга дитячого без категорії (вартість 

консультації, необхідних досліджень та процедур сплачується 
додатково) 

255,30 

ВІДДІЛЕННЯ НЕЙРОРЕНТГЕНОЛОГІЇ 

Спіральна комп'ютерна томографія (СКТ) 

СКТ головного мозку: 

139 139 
Аксіальна СКТ головного мозку без внутрішньовенного 

контрастування, з реформатами 
708,80 

140 140 
Аксіальна СКТ головного мозку з внутрішньовенним підсиленням, 
з реформатами 

3469,50 

141 141 
СКТ-ангіографія головного мозку + МІР-обробка з 

внутрішньовен-ним підсиленням 
3469,50 

142 142 
СКТ-цистернографія головного мозку з внутрішньовенним 

підсиленням 
880,90 

143 143 СКТ перфузія головного мозку з внутрішньовенним підсиленням 3286,20 

144 144 
СКТ головного мозку для нейрохірургічної навігації з 

внутрішньовенним підсиленням 
3286,20 

145 145 
СКТ пірамід скроневих кісток без внутрішньовенного 

контрастування 
708,90 

СКТ хребта 

146 146 СКТ хребта 1-го відділу без внутрішньовенного контрастування 708,90 

147 147 СКТ хребта 2-х відділів без внутрішньовенного контрастування 708,90 

148 148 СКТ хребта 3-х відділів без внутрішньовенного контрастування 708,90 

149 149 СКТ хребта 1-го відділу з внутрішньовенним підсиленням 3469,50 

150 150 СКТ хребта 2-х відділів з внутрішньовенним підсиленням 3469,50 

151 151 СКТ хребта 3-х відділів з внутрішньовенним підсиленням 3469,50 

152 152 
СКТ-ангіографія шиї + МІР обробка з внутрішньовенним 

підсиленням 
3469,50 

153 153 
СКТ хребта для нейрохірургічної навігації (робот) без 

внутрішньовенного контрастування 
892,20 

154 154 СКТ-мієлографія хребта з внутрішньовенним підсиленням 880,90 

155 155 СКТ-перфузія хребта з внутрішньовенним підсиленням 3286,20 

Додаткові дослідження і постобробка 

156 156 СКТ орбіт з рухом ока без внутрішньовенного контрастування 708,90 

157 157 
СКТ-ангіографія головного мозку і шиї+ СКТ-перфузія головного 

мозку з внутрішньовенним підсиленням 
3836,00 

158 158 
СКТ-ангіографія шиї + СКТ-перфузія головного мозку з 
внутрішньовенним підсиленням 

3836,00 

159 159 
СКТ-ангіографія головного мозку і шиї+ МІР обробка з 

внутрішньовенним підсиленням 
3836,00 

160 160 
3D реконструкція м'яких тканин / кісткових структур або судин (1 

рівень) з внутрішньовенним підсиленням 
3836,00 

  Інші дослідження  

161 161 
СКТ грудної клітки або черевної порожнини, або таза без 

внутрішньовенного контрастування 
708,90 



162 162 
СКТ грудної клітки + черевна порожнина без внутрішньовенного 

контрастування 
708,90 

163 163 
СКТ грудної клітки або черевної порожнини або таза з 

внутрішньовенним підсиленням (3 фази) 
3469,50 

164 164 
СКТ грудної клітки + черевна порожнина з внутрішньовенним 

підсиленням 
3469,50 

165 165 СКТ для стереолітографії без внутрішньовенного контрастування 892,20 

166 166 СКТ всього тіла без внутрішньовенного контрастування 1258,80 

167 167 СКТ всього тіла з внутрішньовенним підсиленням 3836,00 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) 

168 168 
МРТ головного мозку (режими Т2, ТІ, T2-FLAIR аксіальні зрізи, 
ТІ сагітальні зрізи) без внутрішньовенного контрастування 

972,70 

169 169 
МРТ 1-го відділу хребта (режими Т2, ТІ сагітальні зрізи, Т2 

аксіальні зрізи) без внутрішньовенного контрастування 
972,70 

170 170 МРТ 2-х відділів хребта без внутрішньовенного контрастування 972,70 

171 171 МРТ 3-х відділів хребта без внутрішньовенного контрастування 972,70 

172 172 
МРТ головного мозку і 1-го відділу хребта з внутрішньовенним 

підсиленням 
2265,50 

173 173 
МРТ головного мозку і 2-х відділів хребта з внутрішньовенним 

підсиленням 
2265,50 

174 174 
МРТ головного мозку і всього хребта з внутрішньовенним 

підсиленням 
2265,50 

Контрастне підсилення (окремо або додатково до огляду) 

175 175 
Внутрішньовенне контрастне підсилення головного мозку (режим 

ТІ аксіально, сагітально, фронтально) 
1123,80 

176 176 
Внутрішньовенне контрастне підсилення хребта (режим ТІ 

аксіально, сагітально, фронтально) 
1123,80 

177 177 
Подвійне внутрішньовенне контрастне підсилення (додатково до 

стандартної дози) 
1929,10 

178 178 
МРТ перфузія (режим Т2* + внутрішньовенне контрастне 

підсилення) + обробка (включає постконтрастну серію) без огляду 
2265,50 

Додаткові режими і імпульсні послідовності 

179 179 
МРТ в режимі Т2 або T2-FLAIR, додаткова проекція без 

внутрішньовенного контрастування 
484,00 

180 180 

МРТ в режимі Т1 або ТІ-FLAIR, додаткова проекція з 

внутрішньовенним підсиленням 
1410,20 

181 181 

МРТ в 3D Tl-FSPGR (BRAVO) режимі з постобробкою без 

внутрішньовенного контрастування 
789,40 

182 182 

МРТ в режимі Т1 або Т2 з технікою FAT SUPPRESSION (одна 

проекція) без внутрішньовенного контрастування 
361,80 

183 183 
МРТ в DWI режимі (головний мозок, одна проекція) без 
внутрішньовенного контрастування 

484,00 

184 184 
МРТ в DWI режимі (спинний мозок, 1 рівень, одна проекція) без 

внутрішньовенного контрастування 
484,00 

185 185 

МРТ в DTI режимі + трактографія (один відділ ЦНС, одна 

проекція, обробка, побудова) без внутрішньовенного 

контрастування 

1705,80 

186 186 

Використання техніки "пропелер" (тільки для режимів Т2, T2-

FLAIR і DWI, за одну ІП) без внутрішньовенного контрастування 
1339.30 

187 187 
МРТ в 3D-SWAN режимі (або T2*GRE) без внутрішньовенного 

контрастування 
484,00 

188 188 МРТ в режимі FIESTA без внутрішньовенного контрастування 484,00 

189 189 
Мієлографія в режимі Т2 (2D, 3D, одна ІП) з внутрішньовенним 

підсиленням 
575,40 

190 190 
МРТ в режимі MERGE 2D, 3D (одна ІП) без внутрішньовенного 

контрастування 
484,00 

191 191 
МРТ в режимі 3D CUBE Т2 без внутрішньовенного 

контрастування 
484,00 

192 192 
MPT в режимі 3D CUBE, T2-FLAIR без внутрішньовенного 

контрастування 
484,00 



193 193 
МРТ в режимі 3D MAVR.IC (придушення артефактів від металу) 

без внутрішньовенного контрастування 
484,00 

194 194 
МРТ в режимі ASL + обробка без внутрішньовенного 

контрастування 
1339,30 

195 195 
Функціональне МРТ (одна зона) + обробка з внутрішньовенним 

підсиленням 
3365,10 

196 196 
Дослідження ліквородинаміки (1 рівень) + обробка даних (без 

огляду) без внутрішньовенного контрастування 
1339,30 

197 197 
Артеріографія головного мозку (режими 3D-TOF, 3D-PC, 2D-

TOF), 1 серія без внутрішньовенного контрастування 
972,70 

198 198 
Артеріографія шиї (режими 3D-TOF, 3D-PC, 2D-TOF), 1 серія без 

внутрішньовенного контрастування 
972,70 

199 199 
Венографія головного мозку (режими 2D-TOF, 3D-PC), 1 серія без 

внутрішньовенного контрастування 
972,70 

200 200 
Венографія шиї (режими 2D-TOF, 3D-PC), 1 серія без 

внутрішньовенного контрастування 
972,70 

201 201 

Динамічна ангіографія (TRICKS+ контрастне підсилення)+ 

обробка (включає постконтрастну серію) без огляду з 
внутрішньовенним підсиленням 

1898,90 

202 202 
Одновоксельна спектроскопія, одна зона, одна частота з 

внутрішньовенним підсиленням 
2265,50 

203 203 
Мультивоксельна спектроскопія 2D з внутрішньовенним 

підсиленням 
2265,50 

204 204 
Мультивоксельна спектроскопія 3D з внутрішньовенним 

підсиленням 
2632,00 

205 205 Спектроскопія (фосфор) без внутрішньовенного контрастування 1705,80 

206 206 
Функціональна MPT-проба хребта, один рівень (згинання, 

розгинання) без внутрішньовенного контрастування 
972,70 

Спеціальні протоколи 

207 207 
Прицільне МРТ орбіти (додатково до оглядового дослідження) без 

внутрішньовенного контрастування 
606,20 

208 208 
Прицільне MPT-дослідження "вузької" анатомічної зони з високим 

просторовим дозволом без внутрішньовенного контрастування 
606,20 

209 209 

MPT-дослідження за протоколом "Мікроаденома" без 

внутрішньовенного контрастування (стандартні зрізи + фронтальні 

зрізи в режимах ТІ і Т2) 

972,70 

210 210 

MPT-дослідження за протоколом "Мікроаденома розширений" + 

болюсне введення контрастної речовини + фронтальні зрізи в ТІ з 

внутрішньовенним підсиленням 

2265,50 

211 211 

МРТ усього тіла у режимі DWI (онкопошук) + обробка даних 

(включає нативні режими Т2 і ТІ у фронтальних зрізах) з 

внутрішньовенним підсиленням 

2632,00 

212 212 
Дослідження "Безшумна МРТ головного мозку" (режими ТІ, Т2, 
Т2- FLAIR, DWI) з внутрішньовенним підсиленням 

1898,90 

213 213 
MPT-дослідження за протоколом "Епілептичний синдром" з 

внутрішньовенним підсиленням 
1898,90 

214 214 
MPT-дослідження за протоколом "ЧМТ" без внутрішньовенного 

контрастування 
789,40 

215 215 
MPT-дослідження за протоколом "Нейроваскулярний конфлікт” 

без внутрішньовенного контрастування 
972,70 

216 216 
MPT-дослідження за протоколом "Краніофарінгіома" без 

внутрішньовенного контрастування 
972,70 

217 217 

MPT-дослідження за протоколом "Порушення кровообігу ЦНС" 

(оглядова + режим DWI + ASL + ангіографія) без 

внутрішньовенного контрастування 

1339,30 

218 218 

MPT-дослідження за протоколом "МРТ навігація" для 

стереотаксичних маніпуляцій і операцій з внутрішньовенним 

підсиленням 

2265,50 

219 219 

MPT-дослідження за протоколом "МРТ навігація + контроль" для 

стереотаксичних маніпуляцій і операцій без внутрішньовенного 

контрастування 

1339,30 

220 220 MPT-дослідження по протоколу "МРТ + СКТ цистернографія зі 1430,70 



змішаним контрастом (діагностика ликвореї)" з внутрішньовенним 

підсиленням 

221 221 

MPT-дослідження за протоколом "МРТ навігація для 

стереотаксиса + контрастне підсилення" з внутрішньовенним 

підсиленням 

2265,50 

МРТ для радіології 

222 222 
Топометрична МРТ головного мозку з внутрішньовенним 

підсиленням 
1898,90 

223 223 
Топометрична МРТ хребта (один рівень) з внутрішньовенним 

підсиленням 
1715,60 

224 224 
МРТ додаткового відділу хребта для планування / топометріі без 

внутрішньовенного контрастування 
972,70 

МРТ для "Гамма ножа" 

225 225 
МРТ головного мозку за протоколом "Гамма-ніж" (режими ТІ 3D 

SPGR +Gd) з внутрішньовенним підсиленням 
2265,50 

226 226 
МРТ головного мозку за протоколом "Гамма-ніж" (режими ТІ 3D 

SPGR, ТІ 3D SPGR+Gd) з внутрішньовенним підсиленням 
2265,50 

227 227 
МРТ головного мозку за протоколом "Гамма-ніж" (режими ТІ 3D 

SPGR +Gd, Т2 3D FRFSE ) з внутрішньовенним підсиленням 
2265,50 

228 228 
МРТ головного мозку за протоколом "Гамма-ніж" (режими ТІ 3D 
SPGR,ТІ 3D SPGR+Gd,Т2 3D FRFSE) з внутрішньовенним 

підсиленням 

2265,50 

229 229 

МРТ головного мозку за протоколом "Гамма-ніж" (режими ТІ 3D 

SPGR,ТІ 3D SPGR+Gd, Т2 3 mm/Tl FSE 3mm) з внутрішньовенним 

підсиленням 

2265,50 

230 230 
МРТ головного мозку за протоколом "Гамма-ніж" ( режими ТІ 3D 

SPGR + 2 доза Gd) з внутрішньовенним підсиленням 
2265,50 

231 231 

МРТ головного мозку за протоколом "Гамма-ніж" (режими ТІ 3D 

SPGR,ТІ 3D SPGR+Gd, Т2 3D FRFSE,ТІ FSE 3mm) з 

внутрішньовенним підсиленням 

2265,50 

232 232 
Контрольна МРТ головного мозку без внутрішньовенного 

контрастування 
972,70 

233 233 
МРТ одного відділу хребта в стаціонарних умовах без 

внутрішньовенного контрастування 
606,20 

234 234 МРТ одного відділу хребта з внутрішньовенним підсиленням 1898,90 

235 235 
Контрольна МРТ одного відділу хребта без внутрішньовенного 

контрастування 
972,70 

236 236 
MPT головного мозку в стаціонарних умовах без 

внутрішньовенного контрастування 
972,70 

237 237 
МРТ - ангіографія (голова) в стаціонарних умовах без 
внутрішньовенного контрастування 

606,20 

238 238 
МРТ - ангіографія (голова + шия) в стаціонарних умовах без внутр 

і ш н ьове н но го ко нтрасту ван ня 
972,70 

239 239 
МРТ - венографія (голова) в стаціонарних умовах без 

внутрішньовенного контрастування 
606,20 

240 240 
МРТ - трактографія в стаціонарних умовах з внутрішньовенним 

підсиленням 
2632,00 

241 241 МРТ головного мозку з внутрішньовенним підсиленням 1898,90 

Мультиспіральна рентгенівська комп'ютерна томографія (МСКТ) 

242 242 
Контрольна МСКТ головного мозку без внутрішньовенного 

контрастування 
892,20 

243 243 Контрольна МСКТ - ангіографія з внутрішньовенним підсиленням 3836,00 

244 244 Контрольна МСКТ - перфузія з внутрішньовенним підсиленням 3836,00 

245 245 
МСКТ хребта в стаціонарних умовах без внутрішньовенного 
контрастування 

892,20 

246 246 
МСКТ хребта з внутрішньовенним підсиленням в стаціонарних 

умовах 
3836,00 

247 247 Контрольна МСКТ хребта без внутрішньовенного контрастування 892,20 

248 248 
МСКТ головного мозку в стаціонарних умовах без 

внутрішньовенного контрастування 
892,20 



249 249 
МСКТ головного мозку з внутрішньовенним підсиленням в 

стаціонарних умовах 
3469,50 

250 250 
МСКТ - ангіографія (голова) в стаціонарних умовах без 

внутрішньовенного контрастування 
1258,80 

251 251 
МСКТ - ангіографія (голова, шия) в стаціонарних умовах без 

внутрішньовенного контрастування 
1625.30 

252 252 МСКТ - перфузія без внутрішньовенного контрастування 1258,80 

Ангіографія 

253 253 Ангіографія 1-єї судини з внутрішньовенним підсиленням 3164,00 

254 254 Ангіографія 2-х судин з внутрішньовенним підсиленням 3408,40 

255 255 Ангіографія 3-х судин з внутрішньовенним підсиленням 3836,00 

256 256 Ангіографія спінальна з внутрішньовенним підсиленням 3836,00 

257 257 
Ангіографія селективна з пролонгованим наркозом з 

внутрішньовенним підсиленням 
4080,40 

258 258 
Перкутанна каротидна ангіографія з внутрішньовенним 

підсиленням 
3836,00 

259 259 
Спінальна селективна ангіографія шийного відділу з 

внутрішньовенним підсиленням 
3408,40 

260 260 
Спінальна селективна ангіографія грудного відділу з 

внутрішньовенним підсиленням 
3408,40 

261 261 
Спінальна селективна ангіографія поперекового відділу з 

внутрішньовенним підсиленням 
3408,40 

262 262 
Контрольна спІнальна селективна ангіографія з внутрішньовенним 

підсиленням 
3408,40 

263 263 
Контрольна селективна церебральна ангіографія з 

внутрішньовенним підсиленням 
3408.40 

264 264 
Підготовка та виконання селективної церебральної ангіографії під 

місцевім знеболенням з внутрішньовенним підсиленням 
3408,40 

265 265 
Підготовка та виконання селективної церебральної ангіографії з 

внутрішньовенною анестезією з внутрішньовенним підсиленням 
3408,40 

266 266 
Контрольна КТ-ангіографія головного мозку з внутрішньовенним 

підсиленням 
3408,40 

267 267 
КТ-ангіографія головного мозку в стаціонарних умовах з 

внутрішньовенним підсиленням 
3408,40 

Додаткові послуги для МРТ 

268 268 Дослідження в день звернення понад плану роботи томографа 1344,00 

269 269 Обробка даних однієї методики на графічній станції 417,30 

270 270 Запис дослідження на електронний носій 131,20 

271 271 Відновлення/дублювання дослідження на плівку 213,50 

Рентгенологічні дослідження 

272 272 Функціональна спондилографія шийного відділу хребта 220,40 

273 273 Функціональна спондилографія поперекового відділу хребта 220,40 

274 274 Оглядова спондилографія в прямій і бічній проекціях (один відділ) 220,40 

275 275 Рентгенографія черепа: оглядовий знімок (пряма і бічна проекції) 183,30 

276 276 Рентгенографія черепа (в бічній або прямій проекції) 146,10 

277 277 Полуаксіальна рентгенографія черепа 220,40 

278 278 Рентгенографія основи черепа 220,40 

279 279 Рентгенографія скроневої кістки (спеціальне укладання) 183,30 

280 280 Рентгенографія грудної клітки 146,10 

281 281 Рентгенографія шийного відділу хребта (спеціальне укладання) 146,10 

282 282 Рентгенографія нижньої або верхньої щелепи 183,30 

283 283 Рентгенографія черевної порожнини 183,30 

284 284 Рентгенографія приносових пазух 146,10 

285 285 Рентгенографія орбіт (пряма проекція) 220,40 

286 286 Рентгенографія кінцівок (пряма та бічна проекції) 183,30 

287 287 Рентгенографія кісток тазу 146,10 

288 288 Рентгенографія каналів зорових нервів по РЕЗЕ 220,40 

289 289 Фістулографія 220,40 

290 290 Веноспондилографія 439,50 



291 291 Пункційна спінальна епідурографія 439,50 

292 292 Венографія 439,50 

Анестезіологічне забезпечення пацієнта під час проведення радіохірургії 

293 293 
Анестезіологічне забезпечення пацієнта під час проведення 

радіохірургії 
2095,00 

294 294 Внтурішньовенний наркоз 1960,10 

295 295 Пролонгований внтурішньовенний наркоз 3052,40 

ВІДДІЛЕННЯ РАДІОНЕЙРОХІРУРГІЇ 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) у кабінеті високопольної МРТ 

296 296 
МРТ головного мозку без внутрішньовенного контрастування 

(вартість додаткових плівок сплачується окремо) 
1124,80 

297 297 
МРТ головного мозку з внутрішньовенним підсиленням (вартість 

контрастної речовини та додаткових плівок сплачується окремо) 
2657,90 

298 298 
Магнітно - резонансна ангіографія головного мозку без 
внутрішньовенного контрастування (вартість додаткових плівок 

сплачується окремо) 

1124,80 

299 299 

Магнітно - резонансна ангіографія головного мозку з 

внутрішньовенним підсиленням (вартість контрастної речовини та 

додаткових плівок сплачується окремо) 

2657,90 

300 300 
Функціональна МРТ головного мозку без внутрішньовенного 

контрастування (вартість додаткових плівок сплачується окремо) 
1472,80 

301 301 
Дифузійно-зважена МРТ головного мозку (вартість контрастної 

речовини та додаткових плівок сплачується окремо) 
2657,90 

302 302 

МРТ головного мозку з внутрішньовенним підсиленням з 

використанням радіохірургічної програми (вартість контрастної 

речовини та додаткових плівок сплачується окремо) 

2657,90 

303 303 

Ангіографічне дослідження судин головного мозку з 

внутрішньовенним підсиленням зі стереоскопічною рамкою у 

пацієнтів з АВМ та ангіокаверномою (вартість контрастної 

речовини та додаткових плівок сплачується окремо) 

2284,80 

Мультиспіральна рентгенівська комп'ютерна томографія (МСКТ) 

304 304 
МСКТ головного мозку без внутрішньовенного контрастування 

(вартість додаткових плівок сплачується окремо) 
695,80 

305 305 

МСКТ головного мозку з внутрішньовенним підсиленням 

(вартість контрастної речовини та додаткових плівок сплачується 

окремо) 

1947,40 

306 306 

МСКТ головного мозку без внутрішньовенного контрастування зі 

стереоскопічною рамкою (вартість додаткових плівок сплачується 

окремо) 

695,80 

Послуги по радіохірургії та радіотерапії 

307 307 Встановлення стереостаксичної рамки 586,60 

308 308 Виготовлення та встановлення індивідуальної маски 18483,10 

309 309 Інтенсивне спостереження за хворим (одна година) 319,70 

310 310 
Топометрична підготовка (із розрахунку одного вогнища та 

одного ізоцентра) 
542,80 

311 311 Розробка плану лікування 1093,60 

312 312 Дозиметрія малих полів з використанням діоду 272,70 

313 313 Дозиметрія за допомогою радіохромної плівки 272.70 

314 314 Перевірка плану лікування 528,20 

315 315 Проведення лікувального сеансу на фантомі 145,30 

316 316 Радіохірургічна операція (одне вогнище) 4816,20 

317 317 Лікування за допомогою радіотерапії (один сеанс 30 хвилин) 1768,10 

ВІДДІЛЕННЯ РАДІОНУКЛІДНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

Радіонукліні дослідження (in vivo): 

318 318 Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія (ОФЕКТ) 665,40 



головного мозку з туморотропним радіофармацевтичним 

препаратом (РФП) (99мТс-перетехнетат) 

319 319 

Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія (ОФЕКТ) 

головного мозку з туморотропним радіофармацевтичним 

препаратом (РФП) (99мТс-МІБІ) 

964,70 

320 320 

Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія (ОФЕКТ) 

головного мозку з туморотропним радіофармацевтичним 

препаратом (РФП) (99мТс(У)-ДМСА) 

989,20 

321 321 
Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія (ОФЕКТ) 

головного мозку перфузійна з 99мТс-ГМПАО 
1206,40 

322 322 
Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія (ОФЕКТ) 

головного мозку перфузійна з 99мТс-ЕЦД 
1206,40 

323 323 Остеосцинтіграфія з 99MTC-MDP 751,70 

324 324 Остеосцинтіграфія з ОФЕКТ скелета (РФП - 99мТс-гіірофосфат) 851,00 

325 325 Остеосцинтіграфія з ОФЕКТ скелета (РФП - 99MTC-MDP) 878,40 

326 326 Трифазна остеосцинтіграфія скелета з 99MTC-MDP 827,30 

327 327 Сцинтіграфія всього тіла з 99мТс-тектротидом 11442,00 

328 328 Сцинтіграфія всього тіла з 99мТс(У)-ДМСА 989,20 

329 329 Сцинтіграфія всього тіла з ОФЕКТ з 99мТс-тектротидом 11442,00 

330 330 Сцинтіграфія всього тіла з ОФЕКТ з 99мТс(У)-ДМСА 989,20 

331 331 Тиреосцинтіграфія з 99мТс-перетехнетатом 254,10 

332 332 Тиреосцинтіграфія з 99мТс-МІБІ 919,00 

333 333 Паратиреосцинтіграфія з 99мТс-МІБІ 919,00 

334 334 Паратиреосцинтіграфія з 99мТс-перетехнетатом та 99мТс-МІБІ 1131,10 

335 335 Динамічна реносцинтіграфія з 99мТс-ДТПА 504,90 

336 336 Динамічна реносцинтіграфія з 99MTC-MDP 504,90 

337 337 Динамічна гепатосцинтіграфія з 99мТс-МВгЮА 592,40 

338 338 Статична гепатосцинтіграфія з радіоактивним колоїдом 504,90 

339 339 Маммосцинтіграфія з 99мТс-МІБІ 914,80 

340 340 Маммосцинтіграфія з 99мТс(У)-ДМСА 879,10 

341 341 Перфузійна сцинтіграфія легень з 99мТс-МАА 1087,90 

342 342 Лімфосцинтіграфія з радіоколоїдом 651,70 

343 343 Рівноважна радіонуклідна вентрикулографія з 99MTC-MDP 815,80 

344 344 
Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія (ОФЕКТ) 

міокарду з 99мТс-МІБІ 
1184,20 

345 345 Сцинтіграфія слинних залоз з 99мТс-пертехнетатом 343,00 

Радіонукліні дослідження (in vitro, одна проба): 

346 346 Визначення концентрації пролактину в сироватці крові 202,90 

347 347 
Визначення концентрації тиреотропного гормону (ТТГ) в 

сироватці крові 
187,90 

348 348 
Визначення концентрації соматотропного гормону (СТГ) в 

сироватці крові 
226,50 

349 349 Визначення вільного тироксину (FT4) у сироватці крові 219,60 

350 350 Визначення кортизолу у сироватці крові 202,90 

351 351 Визначення загального трийодтироніну (ТТЗ) у сироватці крові 159,20 

352 352 
Визначення антитіл до тиреопероксидази (АТПО) у сироватці 

крові 
234.30 

353 353 Визначення тотального тироксину (ТТ4) у сироватці крові 159.20 

354 354 Визначення ангіотензину у сироватці крові 234,30 

355 355 Визначення концентрації С-пептиду в сироватці крові 261,30 

356 356 Визначення концентрації інсуліну в сироватці крові 234,30 

357 357 Визначення концентрації естрадіолу у сироватці крові 234,30 

358 358 
Визначення концентрації фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) 

в сироватці крові 
202.90 

359 359 Визначення концентрації прогестерону у сироватці крові 234,30 

360 360 
Визначення концентрації загального простатспецифічного 

антигену (зПСА) в сироватці крові 
261,30 

361 361 
Визначення концентрації вільного простатспецифічного антигену 

(вПСА) в сироватці крові 
261,30 

362 362 Визначення концентрації тестостерону у сироватці крові 234,30 

363 363 Визначення концентрації адренокортикотропного гормону (АКТГ) 405,50 



в сироватці крові 

364 364 Визначення концентрації паратгормону (ПТГ) в сироватці крові 430,50 

365 365 Визначення концентрації тиреоглобуліну (ТГ) в сироватці крові 211,80 

Додаткові послуги (процедури) 

366 366 
Внутрішньовенне введення радіофармацевтичного препарату 
(РФП) 

62,40 

367 367 Забір крові одноразовою системою 67,90 

368 368 Втановлення периферичного інтравенозного катетера 62,90 

369 369 Запис дослідження на електронний носій інформації (CD) 161,10 

370 370 Видача дублікату заключения з архіву 163,00 

371 371 

Формування ретроспективних інтегрованих діагностичних 

зображень (ОФЕКТ/МРТ, ОФЕКТ/КТ) та видача знімку/запис на 

електронний носій інформації (CD) 

183,00 

372 372 
Аналіз радіологічних діагностичних зображень (плівки, CD/DVD) 

лікарем-радіологом з видачею письмового заключения 
174,60 

ВІДДІЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

Електрофізіологічні дослідження головного мозку 

373 373 Стандартна електроенцефалографія (з функціональними тестами) 382,50 

374 374 Електроенцефалографія з кількісною обробкою 460,80 

375 375 Відеоелектроенцефалографія (КЕЕГ+видеозапис до 2-х годин) 597,50 

376 376 Відеоелектроенцефалографія, днівний моніторинг 3 години 882,60 

377 377 Виконання електроенцефалографії в умовах стаціонару 382,50 

378 378 
Інтраопераційна електроенцефалографія (необхідний комплект 

одноразових електродів сплачується додатково) 
513,40 

379 379 Дослідження слухових викликаних потенціалів 701,90 

380 380 Дослідження зорових викликаних потенціалів 701,90 

381 381 Дослідження соматосенсорних викликаних потенціалів 802,60 

382 382 Дослідження когнітивних викликаних потенціалів 419,70 

383 383 
Дослідження когнітивних викликаних потенціалів, 

нейропсихологічне тестування 
882,30 

384 384 
Транскраніальна магнітна стимуляція, викликані моторні 

потенціали 
425,90 

Електроміографія 

385 385 
Електроміографія стимуляційна лицевого нерва, дослідження 

стовбурових рефлексів 
575,40 

386 386 Електроміографія стимуляційна нервів верхніх кінцівок 577,50 

387 387 Електроміографія стимуляційна нервів нижніх кінцівок 577,50 

388 388 Декремент-тест, навантажувальні проби 634,60 

389 389 Вегетативні шкірні викликані потенціали 796,80 

390 390 Електроміографічна реєстрація рефлексів 379,40 

391 391 Електроміографія поверхневими електродами 536,90 

392 392 Треморографія 536.90 

393 393 Стандартна голкова електроміографія 2 м'язів 1059,80 

394 394 
Електроміографія голковим електродом поодинокого м'язового 

волокна (SF-EMG) 
1059,80 

395 395 Макро-електроміографія 1064,50 

396 396 

Інтраопераційна електроміографія і реєстрація викликаних 

потенціалів (необхідний комплект одноразових електродів 

сплачується додатково) 

702,10 

397 397 Комплексне ЕМГ дослідження 1265,20 

Нейротерапія та нейромодуляція 

398 398 Визначення (підбір) режиму для магнітної стимуляції 196,60 

399 399 
Визначення (підбір) режиму для транскраніальної ритмічної 
магнітної стимуляції 

717,50 

400 400 
Лікувальний сеанс транскраніальної ритмічної магнітної 

стимуляції 
727,10 

401 401 Лікувальний сеанс магнітної стимуляції 234,70 



Сонографічні дослідження 

402 402 Сонографічне дослідження щитоподібної залози 284,00 

403 403 Сонографічне дослідження печінки 230,20 

404 404 Сонографічне дослідження жовчного міхура і жовчних проток 230,20 

405 405 Сонографічне дослідження підшлункової залози 257,10 

406 406 Сонографічне дослідження селезінки 257,10 

407 407 Сонографічне дослідження аорти 257,10 

408 408 Сонографічне дослідження нирок 257,10 

409 409 Сонографічне дослідження надниркових залоз 230,20 

410 410 
Сонографічне дослідження органів черевної порожнини і 

заочеревинного простору 
559,40 

411 411 Сонографічне дослідження молочної залози 337,90 

412 412 
Сонографічне дослідження передміхурової залози і сім'яних 

пухирців 
310,90 

413 413 
Сонографічне дослідження сечового міхура з визначенням 

залишкової сечі 
230,20 

414 414 
Сонографічне дослідження органів черевної порожнини (печінки, 

жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) 
451,70 

415 415 Сонографічне дослідження органів малого тазу 391,70 

416 416 Сонографічне дослідження плевральних синусів 284,00 

417 417 Сонографічне дослідження м'яких тканин 257,10 

418 418 Сонографічне дослідження периферійних нервів 337,90 

419 419 Нейросонографія: дослідження головного мозку немовлят 337,90 

420 420 Нейросонографія: дослідження спинного мозку немовлят 337,90 

421 421 Доплерографія екстракраніальних судин шиї 391,40 

422 422 Доплерографія інтракраніальних судин голови 391,40 

423 423 
Сонографія екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і 

допплерографією (дуплексне сканування) 
438,80 

424 424 
Сонографія інтракраніальних судин з кольоровим картуванням і 

допплерографією (дуплексне сканування) 
519,60 

425 425 

Сонографія екстракраніальних та інтракраніальних судин з 

кольоровим картуванням і доплерографією (дуплексне 

сканування) 

681,10 

426 426 
Нейросонографія з допплерографією інтракраніальних судин у 

немовлят 
392,00 

427 427 
Сонографія з кольоровим картуванням і допплерографією артерій і 
вен верхніх кінцівок 

458,70 

428 428 
Сонографія з кольоровим картуванням і допплерографією артерій 

нижніх кінцівок 
458,70 

429 429 
Сонографія з кольоровим картуванням і допплерографією вен 

нижніх кінцівок 
458,70 

430 430 Інтраопераційні сонографічні та допплерографічні дослідження 458,10 

431 431 
Проведення білатерального транскраніального доплерографічного 

моніторингу із емболодетекцією 
479,80 

432 432 
Пренатальне обстеження центральної нервової системи (ЦНС) 

плода 
451,70 

433 433 Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів 257,10 

434 434 Сонографічне дослідження слинних залоз 257,10 

435 435 Сонографічне дослідження калитки 230,20 

436 436 Сонографічне дослідження суглоба 303,90 

437 437 Ехоофтальмографія з кольоровим картуванням судин 318,00 

438 438 
Дослідження кровотоку в хребтових артеріях при функціональних 

рухових тестах 
264,10 

439, 439 Тест реактивної гіперемії з перетисканням артерії 264,10 

440 440 
Оцінка колатерального кровопостачання та цереброваскулярного 

резерву (доповнює дуплексне сканування судин) 
147,50 

441 441 
Додаткові витрати при ультразвукових дослідження в умовах 

відділення інтенсивної терапії 
171,80 

442 442 Ультразвукова керована маніпуляція протягом 30 хвилин 236,50 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 



Офтальмологічні дослідження 

443 443 Перевірка гостроти зору вдаль 22,60 

444 444 Перевірка гостроти зору зблизька 16,20 

445 445 Дослідження характеру зору (моно-, бінокулярний) 48,20 

446 446 Визначення агравації контрольними методами 30,60 

447 447 Перевірка гостроти зору в дітей і неписьменних 43,20 

448 448 Перевірка кольорового зору 47,30 

449 449 Периметрів (контрольний метод) 40,30 

450 450 Периметрія на кольорові об’єкти 95,50 

451 451 Периметрія динамічна (на білий колір) 71,90 

452 452 Комп'ютерна периметрія одного ока 96,20 

453 453 Комп'ютерна периметрія обох очей 167,40 

454 454 Біомікроскопія 34,00 

455 455 Біомікроскопія флюоресцентна 43,60 

456 456 Екзофтальмометрія 48,00 

457 457 Визначення внутрішньоочного тиску 148,40 

458 458 Скіаскопія 48,20 

459 459 Рефрактометрія 101,90 

460 460 
Підбір окулярів для роботи на близькій відстані з виписуванням 

рецепту 
72.70 

461 461 Підбір сферичних окулярів з виписуванням рецепту 49,00 

462 462 Підбір сфероциліндричних окулярів з виписуванням рецепту 119,20 

463 463 
Вивчення стану окорухових м’язів та їх ушкоджень (III, IV, VI 

черепних нервів) 
71,70 

464 464 Перевірка рівноваги очних м'язів 33,90 

465 465 Пряма офтальмоскопія 30,80 

466 466 Офтальмоскопія в зворотному вигляді 30,90 

467 467 
Диференційна діагностика захворювань зорового нерва (невріти, 

ішемії, набряк, атрофії) 
71,90 

468 468 
Ретробульбарні, орбітальні та внутрішньочерепні ураження 

зорового аналізатора та їх диференційна діагностика 
71,90 

469 469 Ультразвукове дослідження ока (В-сканування) 50,10 

470 470 Авторефрактометрія (обидва ока) 62.30 

471 471 Лазерна когерентна ретинотомографія (одне око) 94,70 

472 472 Пневмотонометрія (обидва ока) 15,30 

473 473 Фотографування очного дна (одне око) 63,80 

474 474 Оптична когерентна томографія заднього відрізку ока (1 протокол) 142,80 

Офтальмологічні процедури 

475 475 Видалення стороннього тіла кон'юнктиви 73,20 

476 476 Видалення стороннього тіла з верхнього шару рогівки 87,20 

477 477 Субкон'юнктивальна ін'єкція 68,40 

478 478 Парабульбарна ін'єкція 59,80 

479 479 Ретробульбарна ін'єкція 98,50 

480 480 Електростимуляція зорового нерва (одне око) 31,40 

481 481 Блефарорафія 141,00 

482 482 Масаж повік (одне око) 103,30 

483 483 
Підшкірне введення повітря у верхню або нижню повіку (одне 

око) 
20,10 

484 484 Введення ліків в халязіон  35,10 

ОТОНЕВРОЛОГІЯ 

Дослідження у відділенні отоневрології 

485 485 Перевірка слуху - розмова пошепки 37,60 

486 486 Перевірка слуху за допомогою камертона 38,70 

487 487 Тональна аудіометрія 143,20 

488 488 Мовна аудіометрія 143,20 

489 489 Комп’ютерна стабілографія 72,60 

490 490 Огляд з застосуванням ендоскопа 103,50 

491 491 Дослідження викликаних потенціалів слухових нервів 143,20 



Процедури і маніпуляції у відділенні отоневрології 

492 492 Забирання матеріалу для мікробіологічного дослідження 47,50 

493 493 Блокада нижніх носових раковин з введенням лікарських засобів 271,70 

494 494 Введення турунди з лікарськими засобами 82,10 

495 495 
Видалення сірчаної пробки із зовнішнього слухового проходу (з 

одного боку) 
133,10 

496 496 Видалення сторонніх тіл з порожнини носа 202,80 

497 497 Видалення сторонніх тіл слизової оболонки глотки 173,80 

498 498 Видалення стороннього тіла з вуха 91,50 

499 499 Вливання в гортань лікарських засобів 104,50 

500 500 Внутрішньоносові блокади 131,80 

501 501 Гальванокаустика носових раковин 74,20 

502 502 Ішемізація слизової оболонки носа 114,00 

503 503 Пневмомасаж барабанних перетинок 62,70 

504 504 Продування слухової труби по Політцеру 100,40 

505 505 Промивання колоносовых пазух по методу переміщення 256,90 

506 506 Промивання лакун мигдаликів 256,10 

507 507 Промивання піднебінних мигдалин 256,10 

508 508 Пункція верхньощелепної пазухи з обох сторін 141,20 

509 509 Пункція верхньощелепної пазухи ліворуч або праворуч 100,70 

510 510 Розсічення синехій порожнини носа ліворуч або праворуч 209,30 

511 511 Санація зовнішнього слухового проходу (одна процедура) 255,30 

512 512 Санація колоносових пазух з використанням синус-катетера 141,30 

513 513 Тампонада носа передня і задня 512,50 

514 514 Туалет порожнини носа 158,90 

515. 515 Флюктуоризація 84,20 

516 516 Хемокаустика судин порожнини носа 84,20 

517 517 
Реабілітація хворих з вестибулярними розладами з використанням 
комп’ютерної стабілографії (один сеанс) 

210,00 

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ  

(при необхідності вартість додаткових лікарських засобів та виробів медичного призначення 

сплачується додатково) 

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ  

(СПІЛЬНІ ДЛЯ РІЗНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ВИДІВ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ) 

518 518 
Оперативні втручання (спільні для різних нозологічних видів 

нейрохірургічної патології) IV ступеня складності 
10418,20 

519 519 
Оперативні втручання (спільні для різних нозологічних видів 

нейрохірургічної патології) V ступеня складності 
13800,20 

ЗАГАЛЬНОХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ 

520 520 Загальнохірургічні втручання IV ступеня складності 32828,60 

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ  

(ЗА НОЗОЛОГІЯМИ) 

Черепно-мозкова травма та її наслідки 

521 521 Черепно-мозкова травма та її наслідки IV ступеня складності 11562,80 

522 522 Черепно-мозкова травма та її наслідки V ступеня складності 16127,10 

Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки 

523 523 
Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки IV 

ступеня складності 
2811,20 

524 524 
Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки V 

ступеня складності 
5161,10 

Травма та патологія периферичних нервів 

525 525 Травма та патологія периферичних нервів IV ступеня складності 5084,80 

526 526 Травма та патологія периферичних нервів V ступеня складності 6983,40 

Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення головного і спинного мозку 



527 527 
Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення головного 

мозку IV ступеня складності 
18999,70 

528 528 

Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення головного 

мозку V ступеня складності - субтотальне чи радикальне 

видалення 

22386,70 

529 529 
Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення спинного мозку 

IV ступеня складності 
5399,20 

530 530 
Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення спинного мозку 

V ступеня складності - субтотальне чи радикальне видалення 
9633,40 

Патологія судин головного і спинного мозку 

531 531 
Патологія судин головного мозку IV ступеня складності 

(ендоваскулярна хірургія) 
6850,00 

532 532 
Патологія судин головного і спинного мозку V ступеня складності 

(ендоваскулярна хірургія) 
12582,40 

533 533 
Патологія судин головного мозку IV ступеня складності 

(транскраніальна хірургія) 
12641,50 

534 534 
Патологія судин головного мозку V ступеня складності 

(транскраніальна хірургія) 
18374,00 

Відновлювальна та функціональна нейрохірургія,  

больові синдроми (за винятком вертеброгенних) 

535 535 
Відновлювальна та функціональна нейрохірургія, больові 
синдроми (за винятком вертеброгенних) IV ступеня складності 

6466,60 

536 536 
Відновлювальна та функціональна нейрохірургія, больові 

синдроми (за винятком вертеброгенних) V ступеня складності 
8837,10 

Запальні і паразитарні захворювання  

головного і спинного мозку та їх наслідки 

537 537 
Запальні і паразитарні захворювання головного мозку та їх 

наслідки IV ступеня складності 
11562,80 

538 538 
Запальні і паразитарні захворювання спинного мозку та їх 

наслідки IV ступеня складності 
2811,20 

Вертеброгенні больові синдроми 

539 539 Вертеброгенні больові синдроми IV ступеня складності 4115,10 

540 540 

Вертеброгенні больові синдроми V ступеня складності (при 

необхідності додаткові набори для вертебропластики сплачуються 

окремо) 

16948,60 

Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку 

541 541 
Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку IV 

ступеня складності 
30764,10 

542 542 
Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку V 

ступеня складності 
76391,90 

Доопераційне лікування 

543 543 
Доопераційне лікування при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії IV ступеня складності 
531,50 

544 544 
Доопераційне лікування при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії V ступеня складності 
531,50 

Наркози 

545 545 Премедікація 216,30 

546 546 

Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при оперативних втручаннях 

(спільні для різних нозологічних видів нейрохірургічної патології) 

IV ступеня складності 

13524,50 

547 547 

Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при оперативних втручаннях 

(спільні для різних нозологічних видів нейрохірургічної патології) 

V ступеня складності 

14419,10 

548 548 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при загальнохірургічних 

втручаннях IV ступеня складності 
14109,40 

549 549 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при черепно-мозкових травмах 

та її наслідках IV ступеня складності 
13719,40 



550 550 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при черепно-мозкових травмах 

та її наслідках V ступеня складності 
14622,30 

551 551 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при ускладненій хребетно- 

спинномозковій травмі та її наслідках IV ступеня складності 
12744,60 

552 552 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при ускладненій хребетно- 

спинномозковій травмі та її наслідках V ступеня складності 
13200,10 

553 553 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при травмі та патології 

периферичних нервів IV ступеня складності 
13719,40 

554 554 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при травмі та патології 

периферичних нервів V ступеня складності 
14215,90 

555 555 

Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при позамозкових та 

внутрішньомозкових новоутвореннях головного мозку IV ступеня 

складності 

14109,40 

556 556 

Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при позамозкових та 

внутрішньомозкових новоутвореннях головного мозку V ступеня 

складності - субтотальне чи радикальне видалення 

1 5028,60 

557 557 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при позамозкових та 
внутрішньомозкових новоутвореннях спинного мозку IV ступеня 

складності 

14109,40 

558 558 

Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при позамозкових та 

внутрішньомозкових новоутвореннях спинного мозку V ступеня 

складності - субтотальне чи радикальне видалення 

15028,60 

559 559 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при патології судин головного 

мозку IV ступеня складності (ендоваскулярна хірургія) 
13134,50 

560 560 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при патології судин головного і 

спинного мозку V ступеня складності (ендоваскулярна хірургія) 
15231,80 

561 561 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при патології судин головного 

мозку IV ступеня складності (транскраніальна хірургія) 
13134,50 

562 562 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при патології судин головного 

мозку V ступеня складності (транскраніальна хірургія) 
15231,80 

563 563 

Внутрішньовенний наркоз при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) 

IV ступеня складності 

3810,10 

564 564 

Внутрішньовенний наркоз при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) 
V ступеня складності 

5362,50 

565 565 

Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при запальних і паразитарних 

захворюваннях головного мозку та їх наслідки IV ступеня 

складності 

13719,40 

566 566 

Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при запальних і паразитарних 

захворюваннях спинного мозку та їх наслідки IV ступеня 

складності 

12793,70 

567 567 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при вертеброгенних больових 

синдромах IV ступеня складності 
12549,60 

568 568 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при вертеброгенних больових 

синдромах V ступеня складності 
12996,90 

569 569 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при нейрохірургічних 

втручаннях, специфічних для дитячого віку IV ступеня складності 
7407,40 

570 570 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при нейрохірургічних 

втручаннях, специфічних для дитячого віку V ступеня складності 
8252,50 

ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

571 571 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №1 протягом першої 

доби після операції 
16322,60 

572 572 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №1 протягом кожної 

наступної доби 
16318,60 

573 573 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №2 протягом першої 

доби після операції 
22408,60 

574 574 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №2 протягом кожної 

наступної доби 
22408,60 

575 575 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні дитячого віку 

протягом однієї доби 
10201,00 



Післяопераційне лікування 

576 576 

Післяопераційне лікування при оперативних втручаннях (спільні 

для різних нозологічних видів нейрохірургічної патології) IV 
ступеня складності (одна доба) 

1818,90 

577 577 

Післяопераційне лікування при оперативних втручаннях (спільні 

для різних нозологічних видів нейрохірургічної патології) V 

ступеня складності (одна доба) 

4717,00 

578 578 
Післяопераційне лікування при загальнохірургічних втручаннях 

IV ступеня складності (одна доба) 
1168,80 

579 579 
Післяопераційне лікування при черепно-мозкових травмах та її 

наслідках IV ступеня складності (10 діб) 
2239,00 

580 580 
Післяопераційне лікування при черепно-мозкових травмах та її 

наслідках V ступеня складності (10 діб) 
5587,70 

581 581 

Післяопераційне лікування при ускладненій хребетно- 

спинномозковій травмі та її наслідках IV ступеня складності (одна 

доба) 

1581,10 

582 582 

Післяопераційне лікування при ускладненій хребетно- 

спинномозковій травмі та її наслідках V ступеня складності (одна 

доба) 

1959.80 

583 583 
Післяопераційне лікування при травмі та патології периферичних 

нервів IV ступеня складності (одна доба) 
194,00 

584 584 
Післяопераційне лікування при травмі та патології периферичних 
нервів V ступеня складності (одна доба) 

523,40 

585 585 

Післяопераційне лікування при гіозамозкових та 

внутрішньомозкових новоутвореннях головного мозку IV ступеня 

складності (одна доба) 

1090,40 

586 586 

Післяопераційне лікування при позамозкових та 

внутрішньомозкових новоутвореннях головного мозку V ступеня 

складності - субтотальне чи радикальне видалення (одна доба) 

1090,40 

587 587 

Післяопераційне лікування при позамозкових та 

внутрішньомозкових новоутвореннях спинного мозку IV ступеня 

складності (одна доба) 

1581,10 

588 588 

Післяопераційне лікування при позамозкових та 

внутрішньомозкових новоутвореннях спинного мозку V ступеня 

складності - субтотальне чи радикальне видалення (одна доба) 

1959,80 

589 589 

Післяопераційне лікування при патології судин головного мозку 

IV ступеня складності на одну добу впродовж перших трьох діб 

після хірургічного втручання 

8694,70 

590 590 
Післяопераційне лікування при патології судин головного мозку 
IV ступеня складності на одну добу впродовж перших трьох діб 

після хірургічного втручання 

9589,50 

591 591 

Післяопераційне лікування при патології судин головного і 

спинного мозку V ступеня складності на одну добу впродовж 

перших трьох діб після хірургічного втручання 

8694,70 

592 592 

Післяопераційне лікування при патології судин головного і 

спинного мозку V ступеня складності на одну добу, починаючи з 

четвертої доби після хірургічного втручання 

9589,50 

593 593 

Післяопераційне лікування при відновлювальній та 

функціональній нейрохірургії, больових синдромах (за винятком 

вертеброгенних) IV ступеня складності (одна доба) 

680,20 

594 594 

Післяопераційне лікування при відновлювальній та 

функціональній нейрохірургії, больових синдромах (за винятком 

вертеброгенних) V ступеня складності (одна доба) 

680,60 

595 595 

Післяопераційне лікування при запальних і паразитарних 

захворюваннях головного мозку та їх наслідки IV ступеня 
складності (10 діб) 

2239,00 

596 596 

Післяопераційне лікування при запальних і паразитарних 

захворюваннях спинного мозку та їх наслідки IV ступеня 

складності (одна доба) 

1581,10 

597 597 
Післяопераційне лікування при вертеброгенних больових 

синдромах IV ступеня складності (одна доба) 
365,20 

598 598 
Післяопераційне лікування при вертеброгенних больових 

синдромах V ступеня складності (одна доба) 
389,70 



599 599 
Післяопераційне лікування при нейрохірургічних втручаннях, 

специфічних для дитячого віку IV ступеня складності (одна доба) 
7434.60 

600 600 
Післяопераційне лікування при нейрохірургічних втручаннях, 

специфічних для дитячого віку V ступеня складності (одна доба) 
10549,00 

Дослідження у відділі експериментальної  

нейрохірургії та клінічної фармакології 

601 601 Підбір хворих 94,00 

602 602 Забір венозної крові у хворого 122,90 

603 603 
Проведення методики при дослідженні проникності гемато- 

енцефало/пухлинного бар'єру 
602,70 

604 604 
Проведення методики при дослідженні проявів пухлино- 

асоційованого запалення 
1048,40 

605 605 
Обробка отриманих даних при дослідженні проникності гемато- 

енцефало/пухлинного бар'єру 
385,10 

606 606 
Обробка отриманих даних при дослідженні проявів пухлино- 

асоційованого запалення 
428,70 

607 607 
Оформлення результатів у вигляді протоколу при дослідженні 

проникності гемато-енцефало/пухлинного бар'єру 
142,00 

608 608 
Оформлення результатів у вигляді протоколу при дослідженні 

проявів пухлино-асоційованого запалення 
78,60 

Фізіотерапевтичні послуги 

Електролікування 

609 609 

Медикаментозний електрофорез постійного струму, 

імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку 
(діадинамічні, синусоїдальні, модульовані та ін.) 

71,20 

610 610 Електрофорез ендоназальний 71,20 

611 611 

Електростимуляція окорухових м'язів при порушенні функції III 

черепного нерву та ізольованому птозі верхньої повіки 
117,20 

612 612 

Електростимуляція окорухових м'язів при порушенні функції IV 

або VI черепного нерву та ізольованому птозі верхньої повіки 
80,40 

613 613 
Електростимуляція окорухових м'язів при порушенні функції III, 

IV та VI черепних нервів та ізольованому птозі верхньої повіки 
154,10 

614 614 Електростимуляція м'язів обличчя при нейропатії лицьового нерву 116,50 

615 615 Електростимуляція дихальних м'язів 84,50 

616 616 Електростимуляція м'язів глотки та кореня язика 86,10 

617 617 Електростимуляції м'язів сечового міхура та кишковика для дітей 84,50 

618 618 Електростимуляція м'язів сечового міхура 84,50 

619 619 Електростимуляція м'язів кишковика 84,50 

620 620 
Електростимуляція м'язів кінцівок з використанням однієї пари 

електродів 
57,80 

621 621 
Електростимуляція м'язів кінцівок з використанням двох пар 

електродів 
111,20 

622 622 Гальванізація ділянки очей 57,80 

623 623 

Гальванізація при ураженні периферичних нервів (ліктьового, 

променевого,середи иного, малогомілкового, великогомілкового, 

стегнового, сідничного) 

57,80 

624 624 Гальванізація ділянки обличчя (по Бергоньє) 57,80 

625 625 Гальванізація ділянки легенів 57,80 

626 626 Діадинамотерапія 84,50 

627 627 Дарсонвалізація обличчя 57,80 

628 628 Дарсонвалізації волосистої частини голови 57,80 

629 629 Дарсонвалізація шийно-комірцевої ділянки 57,80 

630 630 Дарсонвалізації верхньої або нижньої кінцівки 57.80 

631 631 Дарсонвалізації вздовж хребта 57,80 

632 632 УВЧ-терапія при лікуванні невропатії лицьового нерва 44,40 

633 633 УВЧ-терапія при лікуванні невралгії трійчастого нерва 44,40 

634 634 УВЧ-терапія на вухо 40,80 

635 635 УВЧ-терапія на ділянку лобних та гайморових пазух 40,80 

636 636 УВЧ-терапія на ділянку мигдалин та гортані 40,80 

637 637 Індуктотермія ділянки грудної клітини 57,80 



638 638 Індуктотермія ділянки хребта 57,80 

639 639 Індуктотермія кінцівок 57,80 

640 640 Магнітотерапія постійним магнітним полем 57,80 

641 641 Магнітотерапія імпульсним та змінним магнітним полем 111,20 

642 642 Магнітотерапія на ділянку хребта 111,20 

643 643 Магнітотерапії на ділянку суглобів 111,20 

644 644 Магнітотерапії на ділянку легень 111,20 

645 645 Магнітотерапія на ділянку переломів кісток 111,20 

646 646 
Синусоїдальні модульвані струми (СМТ) (вартість медикаментів 

сплачується додатково) 
84,50 

647 647 Сантиметрохвильова терапія (СМХ) 57,80 

648 648 СВЧ-терапія 57,80 

Лікування ультразвуком 

649 649 
Ультразвукова терапія при окорухових порушеннях, обумовлених 

ураженням III,IV,VI черепних нервів 
58,10 

650 650 Ультразвукова терапія обличчя при нейропатії лицевого нерву 58,10 

651 651 

Ультразвукова терапія при остеохондрозі хребта та остеохондрозі 

хребта, ускладненого розвитком протрузій та невеликих гриж 

міжхребцевих дисків 

62,20 

652 652 

Ультразвукова терапія при ураженні периферичних нервів: 

ліктьового, променевого, серединного, малогомілкового, 

великогомілкового, стегнового, сідничного нерву 

62,60 

653 653 

Ультрафонофорез при окорухових порушеннях, обумовлених 

ураженням III,IV,VI черепних нервів (вартість мазі сплачується 

додатково) 

57,80 

654 654 
Ультрафонофорез обличчя при нейропатії лицевого нерву 
(вартість мазі сплачується додатково) 

57,80 

655 655 

Ультрафонофорез при остеохондрозі хребта та остеохондрозі 

хребта, ускладненого розвитком протрузій та невеликих гриж 

міжхребцевих дисків (вартість мазі сплачується додатково) 

53,70 

656 656 

Ультрафонофорез при ураженні периферичних нервів: ліктьового, 

променевого, серединного, малогомілкового, великогомілкового, 

стегнового, сідничного нерву (вартість мазі сплачується 

додатково) 

53,30 

Світлолікування 

657 657 Лазеротерапія 57,80 

658 658 Магнітолазеротерапія на ділянку хребта 111,20 

659 659 

Магнітолазеротерапія на ділянку суглобів: ліктьового, колінного, 

гомілкостопного, променево-зап'ястного, міжфалангових суглобів 

пальців кисті та стопи 

111,20 

660 660 
Магнітолазеротерапія на обличчя при лікуванні невропатії 

лицьового або трійчастого нерва 
111,20 

661 661 Загальне ультрафіолетове опромінення 30,30 

662 662 Місцеве ультрафіолетове опромінення 30,30 

663 663 Ультрафіолетове опромінення шкіри та пролежнів 30,30 

664 664 Ультрафіолетове опромінення слизових оболонок 26,60 

665 665 Солюкс 57,00 

Інгаляції 

666 666 Інгаляція (вартість суміші для інгаляції сплачується додатково) 26,60 

Аплікації 

667 667 Аплікація парафіново-озокеритова мала 92,10 

668 668 Аплікація парафіново-озокеритова середня 100,10 

669 669 Аплікація парафіново-озокеритова велика 120,20 

Масаж для нейрохірургічних та неврологічних хворих 

670 670 

Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, 

верхньої та нижньої щелепи) (вартість масажної олії або мазі 

сплачується додатково) 

57,00 



671 671 

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV 

грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до 11 ребра) 

(вартість масажної олії або мазі сплачується додатково) 

83,70 

672 672 
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (вартість 

масажної олії або мазі сплачується додатково) 
83,70 

673 673 
Масаж верхньої кінцівки (вартість масажної олії або мазі 

сплачується додатково) 
70.30 

674 674 
Масаж нижньої кінцівки (вартість масажної олії або мазі 

сплачується додатково) 
83,70 

675 675 

Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої 

до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно 

попереково- крижову ділянку) (вартість масажної олії або мазі 

сплачується додатково) 

70,30 

676 676 

Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця 

до нижніх сідничних схилів) (вартість масажної олії або мазі 
сплачується додатково) 

57,00 

677 677 

Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки 

ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) (вартість масажної 

олії або мазі сплачується додатково) 

57.00 

678 678 

Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального відділу 

кисті, ділянки променево-зап'ястного суглоба та передпліччя) 

(вартість масажної олії або мазі сплачується додатково) 

57,00 

679 679 

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної 

клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок 

спини від VII шийного до І поперекового хребця) (вартість 

масажної олії або мазі сплачується додатково) 

83,70 

680 680 Частковий масаж за допомогою апарата ручного масажера 57,80 

Лікувальна гімнастика 

681 681 
Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і 

нейрохірургічних хворих при індивідуальному методі занять 
80,40 

682 682 
Процедури лікувальної гімнастики при дегенеративно-

дистрофічних захворюваннях хребта (заняття на дошці Євмінова) 
80,40 

683 683 Індивідуальний комплекс ЛФК для хворого І ступеня тяжкості 84,10 

684 684 Індивідуальний комплекс ЛФК для хворого 11 ступеня тяжкості 110,80 

685 685 Індивідуальний комплекс ЛФК для хворого III ступеня тяжкості 164,20 

686 686 Дихальна гімнастика 53,30 

687 687 
Дихальна гімнастика для профілактики та лікуванні застійних 

явищ в бронхо-легеневій системі 
80,00 

Клініко-діагностична лабораторія 

688 688 

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 

показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит, формули, ШОЕ) - 

дорослим 

24,70 

689 689 
Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 

показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит, формули, І11ОЕ) - дітям 
34,50 

690 690 

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 

показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит, формули, ШОЕ) - 

новонародженим /та дорослим з ін. частин тіла - вухо, нога та ін. 

39,70 

691 691 Венопункція 34,20 

692 692 
Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання 

сироватки плазми 
13,00 

693 693 
Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів 

аналізів 
15,50 

694 694 Видача копій результатів аналізів 7,80 

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження крові 

695 695 
Загальний аналіз крові на аналізаторі Mindray ВС - 3000 plus (19 

показників) 
75,20 

696 696 Загальний аналіз крові на аналізаторі Swelab Alfa (20 показників) 124,20 

697 697 Визначення ШОЕ 8,10 



698 698 
Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології 

клітинних елементів крові 
55.40 

699 699 
Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології 

клітинних елементів крові для гематологічних хворих 
100,10 

700 700 Визначення часу згортання по Лі і Уайту 43,20 

701 701 
Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою 

сумішшю в венозній крові 
30,60 

702 702 Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом 24,20 

703 703 
Визначення параметрів коагулограми на коагулометрі (6 

показників) 
449,90 

704 704 Визначення протромбинового індексу (ПТІ) + МНО (розрахунок) 38,90 

705 705 Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові 30,10 

706 706 Визначення резус-фактора у венозній крові 36,10 

707 707 
Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВО у венозній 

крові 
146,20 

708 708 Виявлення гепатиту В (HBsAg) за допомогою СІТО-тестів 128,00 

709 709 
Виявлення гепатиту С (антитіла до HCV) за допомогою СІТО-

тестів 
128,00 

710 710 Виявлення ВІЛ (HIV '/2 типу) за допомогою СІТО-тестів 128,00 

711 711 
Виявлення сифілісу (антитіла до Treponema pallidum) за 

допомогою СІТО-тестів 128,00 

Дослідження сечі 

712 712 
Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, 
відносної вагомості, реакції (PH) 

16,30 

713 713 Визначення білка в сечі (якісна проба) 2,70 

714 714 
Визначення білка в сечі методом Брандберга-Робертса-

Стольнікова 
13,70 

715 715 
Визначення кількості глюкози в сечі поляриметром чи ін. 

апаратом 
13.70 

716 716 
Проведення проби "Глюкотест" для визначення вмісту глюкози в 

сечі 
8,80 

717 717 Знаходження кетонових тіл - реакція з нитропрусидом натрію 8,80 

718 718 
Проведення тесту "Ацетонтест" для знаходження кетонових тіл в 

сечі 
8,90 

719 719 Знаходження білірубіну в сечі - експрес-тест 7,10 

720 720 Мікроскопічне дослідження осаду сечі 25,00 

721 721 
Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко 

(Амбурже, інші) 
50,90 

722 722 Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій) 74,80 

Дослідження виділень 

723 723 
Дослідження спинномозкової рідини (кількість, прозорість, колір, 

питома вага, білок, глобуліни, підрахунок та диференціація клітин) 
132,40 

724 724 
Дослідження плевральної, асцитичної рідини (кількість, колір, 
питома вага, білок, проба Рівальта) 

40,20 

725 725 
Мікроскопічне дослідження плевральної та асцетичної рідини з 

фарбуванням препаратів за методом Романовського-Гімзи 
57,10 

726 726 Дослідження мокротиння, відбір матеріалу для мікроскопії 54,90 

727 727 Мікроскопія нефарбованих препаратів 40,60 

Дослідження фекалій 

728 728 Знаходження крові в калі з допомогою бензидину та ін. 8,30 

Санітарно-бактеріологічні дослідження 

729 729 
Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на бактерії групи 

кишкової палички негативне 
48,60 

730 730 
Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на бактерії групи 

кишкової палички позитивне 
151,20 

731 731 
Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на золотистий 

стафілокок негативне 
97,30 

732 732 
Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на золотистий 

стафілокок позитивне 
146,80 



733 733 
Дослідження санітарно-бактеріологічне повітря закритих 

приміщень (апарат Кротова) негативне 
213,00 

734 734 
Дослідження санітарно-бактеріологічне повітря закритих 

приміщень (апарат Кротова) позитивне 
255,70 

735 735 
Дослідження санітарно-бактеріологічне матеріалу на стерильність 

негативне 
180,50 

736 736 
Дослідження санітарно-бактеріологічне матеріалу на стерильність 

негативне позитивне 
212,80 

737 737 

Мікроскопічне дослідження нативного матеріалу з фарбуванням за 

Грамом спиномозкової рідини, ексудату рани, абсцесу головного 

мозку, аспірату дренажних і шунтуючих систем; гною, 

операційного матеріалу видаленої тканини, аутопсійного 

матеріалу 

91,00 

Культуральні дослідження клінічного матеріалу рутинними методами 

738 738 

Бактеріологічний посів спиномозкової рідини, абсцесу головного 

мозку, аспірату дренажних і шунтуючих систем; ексудату рани, 

гною, сечі, респіраторного аспірату, мокротиння, операційного 

матеріалу видаленої тканини, аутопсійного матеріалу кількісним 

методом за Голдом (з визначенням масивності обсіменіння) 

56,40 

739 739 
Бактеріологічний посів (тампоном) матеріалу носу, зіву, 

трахеостоми, вуха, рани, статевих органів 
41,10 

Дослідження епідеміологічні та клінічні бактеріологічні 

740 740 Дослідження бактеріологічне на стафілокок негативне 100,00 

741 741 
Дослідження бактеріологічне на стафілокок позитивне 

(ідентифікація) 
143,20 

742 742 
Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням 

масивності обсіменіння негативне 
116,20 

743 743 
Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням 

масивності обсіменіння позитивне (ідентифікація) 
191,90 

744 744 Дослідження бактеріологічне на ентерокок негативне 52,10 

745 745 
Дослідження бактеріологічне на ентерокок позитивнеє 

(ідентифікація) 
72,00 

746 746 
Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, 

ацинетобактерії, ентеробактерії негативне 
167,10 

747 747 
Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, 

ацинетобактерії, ентеробактерії позитивне (ідентифікація) 
246,90 

748 748 Дослідження бактеріологічне крові на стерильність негативне 89,50 

749 749 
Дослідження бактеріологічне крові на стерильність позитивне 

(попередня ідентифікація) 
251,50 

750 750 Дослідження бактеріологічне аутопсійного матеріалу негативне 84,80 

751 751 Дослідження бактеріологічне аутопсійного матеріалу позитивне 120,00 

752 752 Дослідження бактеріологічне абсцесу головного мозку негативне 84,80 

753 753 Дослідження бактеріологічне абсцесу головного мозку позитивне 120,00 

754 754 
Визначення чутливості до антибіотиків (10-12 дисків для 

ізольованої бактеріальної культури) 
69,20 

755 755 
Визначення чутливості до антибіотиків (6 дисків для ізольованої 

бактеріальної культури) 
44,80 

756 756 Дослідження бактеріологічне на кандиди негативне 58,90 

757 757 Дослідження бактеріологічне на кандиди позитивне 100,00 

758 758 
Визначення чутливості до антимікотиків кандида 2 диска (до 
антифунгальних препаратів) 

72,70 

759 759 
Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з 

профілактичною метою 
161,60 

760 760 Контроль якості поживних середовищ кількісним методом 139,50 

Дослідження бактеріологічні  

за допомогою аналізатора VITEK 2 compact 

761 761 
Ідентифікація грампозитивних мікроорганізмів з використанням 

Cards GP 
413,30 

762 762 
Ідентифікація грамнегативних мікроорганізмів з використанням 

Cards CN 
413,30 

763 763 Визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних і 392,60 



грамнегативних мікроорганізмів з використанням Cards AST 

764 764 Ідентифікація кандида з використанням Cards YST 463,70 

765 765 
Визначення чутливості кандида до антимікотиків (антифунгальних 

препаратів) з використанням Cards AST YST 
422,60 

Додаткові послуги 

766 766 Контроль якості поживних середовищ якісним методом 10,40 

767 767 Приготування поживних середовищ 5,30 

768 768 Прийом, реєстрація та видача результатів аналізів 11,20 

769 769 

Відбір в клініці санітарно-бактеріологічних досліджень (змивів, 

повітря, матеріалу на стерильність), реєстрація та видача 

результатів 

72,10 

ІНШІ ПОСЛУГИ 

770 770 

Аналітико-інформаційний та координаційний супровід пацієнта в 

рамках пілотного проекту щодо зміни фінансування надання 

медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах 

Національної академії медичних наук 

96.30 

Комплексні послуги по методикам  

у відділі експериментальної нейрохірургії та клінічної фармакології 

771 КОМП1 

Дослідження проникності гемато-енцефало/пухлинного бар'єру 

для підвищення ефективності проведення протипухлинної терапії 

у післяопераційному періоді 

1346,70 

772 КОМП_2 

Дослідження проявів пухлино-асоційованого запалення з метою 

профілактики рецидивів злоякісних пухлин головного мозку у 

післяопераційному періоді 

1772,60 

АМБУЛАТОРНІ ЛІКУВАЛЬНІ КУРСИ 

Амбулаторні лікувальні курси у відділенні радіонейрохірургії 

773 КУРС_1 

Лікування новоутворень головного мозку за допомогою 

радіохірургічної операції (вартість консультацій лікаря-

нейрохірурга і лікаря променевої діагностики сплачується 

додатково) 

16874,20 

774 КУРС_2 

Лікування новоутворень головного мозку за допомогою 

радіотерапії (курс 5 сеансів) (вартість консультацій лікаря-

нейрохірурга і лікаря променевої діагностики сплачується 

додатково) 

33852,30 

775 КУРС_З 

Лікування новоутворень головного мозку за допомогою 
радіотерапії (курс 10 сеансів) (вартість консультацій лікаря-

нейрохірурга і лікаря променевої діагностики сплачується 

додатково) 

44640,20 

776 КУРС_4 

Лікування новоутворень головного мозку за допомогою 

радіотерапії (курс ЗО сеансів) (вартість консультацій лікаря-

нейрохірурга і лікаря променевої діагностики сплачується 

додатково) 

80002,20 

Амбулаторні лікувальні курси у  

відділенні функціональної діагностики  

(при необхідності продовження лікування вартість додаткових процедур сплачується окремо) 

777 КУРС_5 

Лікувальний курс магнітної стимуляції при ураженні 

периферичної нервової системи (вартість консультації лікаря 

функціональної діагностики сплачується додатково) 

3717,10 

778 КУРС_6 

Лікувальний курс транскраніальної ритмічної магнітної стимуляції 

при ураженні головного мозку (вартість консультації лікаря 

функціональної діагностики сплачується додатково) 

7988,50 

Амбулаторні лікувальні курси у відділенні офтальмології (при необхідності продовження 

лікування вартість додаткових процедур сплачується окремо) 

779 КУРС_7 

Амбулаторне лікування запальних захворювань повік при 

блефариті (вартість консультації лікаря-офтальмолога сплачується 

додатково) 

573,10 

780 КУРС_8 Амбулаторне лікування запальних захворювань повік при ячмені 56,60 



(вартість консультації лікаря-офтальмолога сплачується 

додатково) 

781 КУРС_9 

Амбулаторне лікування запальних захворювань повік при 

халязіоні (вартість консультації лікаря-офтальмолога сплачується 

додатково) 

91,70 

782 КУРС_10 

Амбулаторне лікування запальних захворювань повік при абсцесі 

(вартість консультації лікаря-офтальмолога сплачується 

додатково) 

147,20 

783 КУРС_11 

Амбулаторне лікування запальних захворювань повік при 

лагофтальмі (вартість консультації лікаря-офтальмолога 

сплачується додатково) 

107,50 

784 КУРС_12 

Амбулаторне лікування запальних захворювань кон’юнктиви при 

гострих та хронічних кон’юнктивітах (вартість консультації 

лікаря- офтальмолога сплачується додатково) 

87.40 

785 КУРС_13 
Амбулаторне лікування запальних захворювань рогівки при 
кератиті або виразці рогівки (вартість консультації лікаря-

офтальмолога сплачується додатково) 

472,00 

786 КУРС_14 

Амбулаторне лікування запальних захворювань судинної 

оболонки при іритах та іридоциклітах (вартість консультації 

лікаря- офтальмолога сплачується додатково) 

876,80 

787 КУPC_15 
Амбулаторне лікування гемофтальму (вартість консультації 

лікаря- офтальмолога сплачується додатково) 
534,80 

788 КУРС_16 

Амбулаторне лікування травматичної або ішемічної оптичної 

нейропатії (вартість консультації лікаря-офтальмолога сплачується 

додатково) 

1135,90 

789 КУРС_17 

Амбулаторне лікування неврита, ретробульбарного неврита або 

атрофії зорового нерва (вартість консультації лікаря-офтальмолога 

сплачується додатково) 

1135,90 

Амбулаторні лікувальні курcи у відділенні отоневрології  

(при необхідності продовження лікування вартість додаткових процедур сплачується окремо) 

790 КУРС_18 

Лікування зовнішнього, катарального, ексудативного і гнійного 

середнього (посттравматичного) отиту, сальпінгоотита, фурункула 

вуха (вартість консультації лікаря-отоларинголога сплачується 
додатково) 

1759,80 

791 КУРС_19 
Лікування вушного шума (вартість консультації лікаря- 

отоларинголога сплачується додатково) 
682,00 

792 КУРС_20 

Лікування втрати слуху травматичного, судинного та інфекційного 

генезу (вартість консультації лікаря-отоларинголога сплачується 

додатково) 

682,00 

793 КУРС_21 
Лікування лабіринтиту (вартість консультації лікаря-

отоларинголога сплачується додатково) 
682,00 

794 КУРС_22 
Лікування хвороби Меньєра (вартість консультації лікаря- 

отоларинголога сплачується додатково) 
682,00 

795 КУРС_23 

Лікування риніту, гаймориту, фронтиту, етмоїдиту, сфеноїдиту 

(вартість консультації лікаря-отоларинголога сплачується 

додатково) 

1438,20 

796 КУРС_24 

Лікування розладів нюху посттравматичного та інфекційного 

генезу (вартість консультації лікаря-отоларинголога сплачується 

додатково) 

1541,70 

797 КУРС_25 

Лікування тонзиліту, фарингітів гострого і хронічного ларингіту і 

ларинготрахеїтів (вартість консультації лікаря-отоларинголога 
сплачується додатково) 

512.20 

 

 

 

Код 

послуги 
Найменування послуги 

Тариф за 1 

послугу, грн 

(без ПДВ) 



Медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими 

організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому 

числі за договорами страхування. (Пост. КМУ 1138, розд.І, п.21,22) 

Біохімічні дослідження 

Біохімічні дослідження крові 

771 Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі 36,20 

772 Визначення індексу атерогенності 5,10 

773 Визначення ліпопротеїдів високої щільності на біохімічному аналізаторі 45,70 

774 Визначення ліпопротеїдів низької щільностіна біохімічному аналізаторі 42,70 

775 Визначення тригліцеридів в сироватці крові на біохімічному аналізаторі 37,90 

776 
Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці/плазмі крові 

(по Ільку) 
47,20 

777 
Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному 

аналізаторі 
36,20 

778 
Визначення загального білірубіну у сироватці/плазмі крові методом 

Єндрашика-Клегхорна-Грофа на біохімічному аналізаторі 
38,40 

779 
Визначення прямого білірубіну у сироватці/плазмі крові методом 

Єндрашика- Клегхорна-Грофана біохімічному аналізаторі 
39,30 

780 
Визначення коньюгованого білірубіну у сироватці/плазмі крові 

(розрахунковий показник) 
36,60 

781 Визначення заліза в сироватці крові на біохімічному аналізаторі 41,20 

782 
Визначення активності креатинфосфокінази (КФК) на біохімічному 

аналізаторі 
41,90 

783 
Визначення активності загальної ЛДГ (лактатдегідрогенази) на біохімічному 

аналізаторі 
38,60 

784 Визначення активності ліпази на біохімічному аналізаторі 65,80 

785 Визначення сечової кислоти фотометричним методом в біологічних рідинах 47,90 

786 Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакціїна 46,50 

787 Визначення кальцію фотометричним методом в біологічних рідинах 48,90 

788 
Визначення магнію фотометричним методом з ксилідовим синім в 

біологічних рідинах 
48,10 

789 
Визначення С-реактивного протеїну в сироватці крові турбодіметричним 
методом на біохімічному аналізаторі 

45,10 

790 Визначення трансферину на біохімічному аналізаторі 56,10 

791 Визначення феритину на біохімічному аналізаторі 54,00 

792 
Визначення активності альфа-амілази кінетичним оптимізованим 

фотометричним методом в біологічних рідинах 
50,70 

793 
Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на 

біохімічному аналізаторі 
37,40 

794 Визначення глюкози в сироватці крові (оксидазнпй метод) 46,10 

795 
Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції 
Яффе-Поппера з депротеїнізацією пікриновою кислотою 

45,80 

796 Визначення сечовини уреазним методом 46,20 

797 
Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові на біохімічному 

аналізаторі 
38,10 

798 Визначення калію та натрію на полум'яному фотометрі 45,80 

799 Визначення хлоридів в біологічних рідинах фотометричним методом 47,20 

800 Визначення фосфору (кількісне) неорганічного на біохімічному аналізаторі 48,30 

801 
Визначення загального білку у лікворі (реакція з пірогалоловим 

червоним/молібдатом)на біохімічному аналізаторі 
39,50 



802 

Визначення білкових фракцій сироватки (альбуміни, альфа-1-глобуліни, 

альфа- 2-глобуліни, бета-глобуліни, гама-глобуліни) фотометричним 

методом індивідуальне дослідження 

60,30 

803 Визначення альбуміно-глобулінового коефіцієнту (розрахунковий показник) 4,20 

804 
Визначення церулоплазміну у плазмі фотометричним методом індивідуальне 

дослідження 
91,70 

805 
Визначення гомоцистеїну у сироватці/плазмі крові ферментативним 

фотометричним методом на біохімічному аналізаторі 
88,40 

806 
Визначення глікованого гемоглобіну у плазмі імунотурбодіметричним 

методомна біохімічному аналізаторі 
60,50 

807 
Визначення лактату у лікворі фотометричним методом на біохімічному 

аналізаторі 
41,30 

808 
Визначення ТБК-реагуючих продуктів (МДА) фотометричним методом 

індивідуальне дослідження 
92,20 

809 
Визначення ненасиченої залізозв'язуючої здатності фотометричним методом 

з використанням ферену на біохімічному аналізаторі 
39,80 

810 
Визначення антистрептолізину-0 у сироватці крові турбодіметричним 

методомна біохімічному аналізаторі 
43,60 

811 
Визначення ревматоїдного фактору у сироватці крові турбодіметричним 

методом на біохімічному аналізаторі 
43,10 

ІФА -дослідження збудників, що викликають неврологічні захворювання 

812 Виявлення антитіл IgM до вірусу простого герпесу людини 1 та 2 типу 108,20 

813 Виявлення антитіл IgG до вірусу простого герпесу людини 1 та 2 типу типу 102,60 

814 Виявлення антитіл IgG до вірусу простого герпесу людини 2 типу 121,10 

815 Виявлення антитіл IgM до вірусу Епштейна-Барр 112,90 

816 Виявлення антитіл IgG ЕА до вірусу Епштейна-Барр (ранній антиген) 117,50 

817 Виявлення антитіл IgG NA до вірусу Епштейна-Барр (ядерний антиген) 109,50 

818 Виявлення антитіл IgM до цитомегаловірусу 108,20 

819 Виявлення антитіл IgG до цитомегаловірусу 102,40 

820 Виявлення антитіл IgM до вірусу Варіцелла-Зостер 135,80 

821 Виявлення антитіл IgG до вірусу Варіцелла-Зостер 137,10 

822 Виявлення антитіл IgG до вірусу герпесу людини 6 типу 137,10 

823 Виявлення антитіл IgG до вірусу герпесу людини 8 типу 127,30 

824 Виявлення антитіл IgM до паразитичного протисту Токсоплазма гондії 107,80 

825 Виявлення антитіл IgG до паразитичного протисту Токсоплазма гондії 124,10 

826 Виявлення антитіл IgM до вірусу краснухи 155,30 

827 Виявлення антитіл IgG до вірусу краснухи 115,20 

828 Виявлення антитіл IgG до нематод Токсокара 110,20 

829 Виявлення антитіл IgG до нематоди Трихінела 191,10 

830 Виявлення антитіл IgG до стрічкового черв'яка Ехінокок 194.30 

831 Виявлення антитіл IgG до паразитичного плаского черв'яка Опісторхіс 175,20 

832 Виявлення антитіл IgM+IgA+IgG до жгутикового протисту лямблія 117,90 

833 Виявлення антитіл IgM+IgA+IgG до бактерії хел і кобактер 1 19,00 

834 Виявлення антитіл IgG паразитичного круглого черв'яка аскарида 90,30 

835 Виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту С 74,80 

836 Виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту С - lg M+G 94,50 

837 Виявлення антитіл до поверхневого антгену вірусу гепатиту В (HBsAg) 72,30 

838 Виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту В 97,00 

839 Виявлення антитіл IgG до вірусу гепатиту В 99,70 



840 Виявлення антитіл IgG до вірус кору 158,00 

841 Виявлення антитіл IgM до бактерії борелія бургдорфер (Хвороба Лайма) 126,60 

842 Бореліоз (Хвороба Лайма) (Borrelia burgdoferi) IgG 120,30 

843 
Виявлення антитіл IgM до внутрішньоклітинного мікроорганізму хламідія 
трахоматіс 

102.60 

844 
Виявлення антитіл IgG до внутрішньоклітинного мікроорганізму хламідія 
трахоматіс 

90,80 

845 
Виявлення антитіл IgG до внутрішньоклітинного мікроорганізму хламідія 
пневмонія 

115,80 

846 Виявлення антитіл IgG до бактериї мікоплазма пневмонія - IgG 116,00 

847 Виявлення антитіл IgM+IgA+IgG до бактерії бруцела 121,30 

ПЛР-дослідження збудників, що викликають неврологічні захворювання 

848 Дослідження на виявлення ДНК аденовірусу 150,30 

849 
Дослідження на виявлення ДНК видів бактерій борелій бургдофері+гаріні+ 

афзелі (Borrelia burdof.+garinii+afzelii) 
150,30 

850 Дослідження на виявлення ДНК грибка Кандіда біліюча (Candida albicans) 145,00 

851 
Дослідження на виявлення ДНК бактерії Хламідія трахоматіс (Chlamydia 

trachomatis) 
150,30 

852 
Дослідження на виявлення ДНК бактерії Хламідія пневмонія (Chlamydia 

pneumoniae) 
150,30 

853 Дослідження на виявлення ДНК Цнтомегаловірусу ( Cytomegalovirus, CMV) 141,70 

854 
Дослідження на виявлення ДНК грибка Криптокок неоформанс 

(Cryptococcus neoformans) 
150.30 

855 
Дослідження на виявлення РНК вірусів Ентеро, Ехо, Коксакі ( Enterovirus, 

Echo, Coxsackie) 
407.10 

856 
Дослідження на виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, 

EBV) 
160,80 

857 
Дослідження на виявлення РНК Флавівірусів ( Flaviviruses) (Кліщового 

енцефаліту) 
301.80 

858 
Дослідження на виявлення ДНК бактерії Гарднерелла вагіналіс (Gardnerella 
vaginalis) 

150,30 

859 Дослідження на виявлення ДНК вірусу гепатиту A (Hepatitis A Virus, HAV) 301.80 

860 Дослідження на виявлення ДНК вірусу гепатиту В (Hepatitis В Virus, HBV) 141,00 

861 Дослідження на виявлення РНК вірусу гепатиту С ( Hepatitis С Virus, HCV) 261,70 

862 
Дослідження на виявлення генотипу (la,lb,2а,2в,За) вірусу гепатиту С 

(Hepatitis С Virus, HCV) (la,lb,2а,2в,За) 
491,20 

863 Дослідження на виявлення ДНК вірусу гепатиту D (Hepatitis D Virus, HDV) 306,10 

864 Дослідження на виявлення ДНК вірусу гепатиту Е (Hepatitis Е Virus, HEV) 306,10 

865 Дослідження на виявлення ДНК вірусу гепатиту G (Hepatitis G Virus, HGV) 306,10 

866 
Дослідження на виявлення ДНК вірусу простого герпесу людини 1 типу 

(Herpes simplex virus 1 , HSV1) 
150,30 

867 
Дослідження на виявлення ДНК вірусу простого герпесу людини 2 типу 

(Herpes simplex virus 2, HSV2) 
150,30 

868 
Дослідження на виявлення ДНК вірусів простого герпесу людини 1 та 2 типу 

(Herpes simplex virus, HSV1/2) 
141,70 

869 
Дослідження на виявлення РНК коронавирусів штамів ОС43, 229Е (Human 
coronaviruses, HuCV, strain OC43, 229E) 

306,10 

870 
Дослідження на виявлення ДНК вірусу герпесу людини 6 типу ( Human 
Herpesvirus 6, HHV-б) 

150,30 



871 
Дослідження на виявлення ДНК герпесу людини 7 типу (Human Herpesvirus 

7, HHV-7) 
150,30 

872 
Дослідження на виявлення ДНК вірусу герпесу людини 8 типу (Human 

Herpesvirus 8, HHV-8) 
150,30 

873 

Дослідження на виявлення ДНК вірусу папілом людини високого 

канцерогенного риску з визначенням 16-, 31 33-. 35-, 18-, 39-, 45-, 59-, 52-, 

56- , 58-, 66- типів (Human Papilloma Virus , HPV) 

480,40 

874 
Дослідження на виявлення ДНК вірусів папілом 6, 11 типів ( Human 

Papilloma Virus, HPV 6/11) 
141,70 

875 
Дослідження на виявлення ДНК вірусів папілом 16, 18 типів (Human 

Papilloma Virus, HPV 16/18) 
141,70 

876 
Дослідження на виявлення ДНК вірусів папілом 31,33 типів (Human 

Papilloma Virus, HPV 31/33) 
141,70 

877 
Дослідження на виявлення РНК Т-клітинного лімфотропного вірусу людини 

(Human T-cell Lymphotropic virus, HTLV l/II) 
150,30 

878 Дослідження на виявлення РНК вірусу корі (Measles virus, MV) 306,10 

879 Дослідження на виявлення РНК вірусу паротиту (Mumps virus) 306,10 

880 
Дослідження на виявлення ДНК бактерії мікоплазма гомініс (Mycoplasma 

hontinis) 
150,30 

881 
Дослідження на виявлення ДНК бактерії мікоплазма пневмонія (Mycoplasma 
pneumoniae) 

150,30 

882 
Дослідження на виявлення ДНК Мікобактеріїтуберкульозіс (Mycobacterium 

tuberculosis) 
154,50 

883 
Дослідження на виявлення ДНК бактериї нейсерія гонорея (Neisseria 

gonorrhoeae) 
150,30 

884 
Дослідження на виявлення ДНК бактериї стрептококу пневмонія 

(Streptococcus pneumoniae) 
150,30 

885 
Дослідження на виявлення ДНК поліомавірусів JCV, BKV (Polyomaviruses 
JCV, BKV) 

150,30 

886 Дослідження на виявлення РНК вірусу краснухи (Rubella virus) 301,80 

887 
Дослідження на виявлення ДНК паразитичного протесту Токсоплазма гондії 
(Toxoplasma gondii) 

150,30 

888 
Дослідження на виявлення ДНК бактерії блідої трепонеми (Treponema 
pallidum) 

150.30 

889 
Дослідження на виявлення ДНК парабазалії Трихомонас вагіналіс 
(Trichomonas vaginalis) 

150,30 

890 
Дослідження на виявлення ДНК вірусу TTV (transfusion transmitted virus- 

TTV) 
150,30 

891 
Дослідження на виявлення ДНК бактерії уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma 

urealyticum) 
150.30 

892 
Дослідження на виявлення ДНК вірусу Варіцелла- Зостер ( Varicella-Zoster 

Virus, VZV) 
150,30 

Онкомаркери 

893 Імуноферментативне дослідження на Раковий антиген СА 12-5 139,90 

894 Імуноферментативне дослідження на Раковий антиген СА 15-3 191,70 

895 Імуноферментативне дослідження на Раковий антиген СА 19-9 164,40 

896 Імуноферментативне дослідження наРЕА (Раковий ембріональний антиген) 147,40 

897 Імуноферментативне дослідження на AFP (Альфа-фетопротеїн) 117,00 

Гормони 

898 Імуноферментативне дослідження на Прогестерон 129,10 

899 Імуноферментативне дослідження на Пролактин 129,10 



900 Імуноферментативне дослідження на LH (Лютеїнізуючий гормон) 129,90 

901 Імуноферментативне дослідження на Тестостерон 126,10 

902 Імуноферментативне дослідження на FSH (Фолікулостимулюючий гормон) 129,90 

903 Імуноферментативне дослідження на ХГЧ (Хоріонічний гонадотропін) 113,80 

Генетичні дослідження (ген, поліморфізм) 

904 Дослідження на виявлення мутації 677С>Т в гені MTHFR 292,60 

905 Дослідження на виявлення мутації 1298А>С в гені MTHFR 182,60 

906 Дослідження на виявлення мутації 2756 A>G) в гені MTR 292,60 

907 Дослідження на виявлення мутації 66A>G в гені MTRR 292,60 

908 Дослідження на виявлення мутації -786Т>С) в гені eNOS3 292,60 

909 Дослідження на виявлення мутації -мутація 4Ь/4а в гені eNOS3 175,40 

910 Дослідження на виявлення мутації-148С>Т в гені FGB 271,00 

911 Дослідження на виявлення мутації 20210G>A в гені протромбіну (FII) 292,60 

912 Дослідження на виявлення мутації 1691 G>А в гені FV 292,60 

913 Дослідження на виявлення мутації 235М>Т в гені AGT 292,60 

914 Дослідження на виявлення мутації 174Т>М в гені AGT 292,60 

915 Дослідження на виявлення мутації І/D в гені АСЕ 175,40 

916 Дослідження на виявлення мутації 463 G>A в гені мієлопероксидази 187,70 

917 Дослідження на виявлення мутації R569W в гені мієлопероксидази 163,60 

918 
Дослідження на виявлення мутації 550 G>C в гені манозо-зв’язуючого 

лектину 
163,60 

919 
Дослідження на виявлення мутації 221 G>C в гені манозо-зв’язуючого 

лектину 
182,60 

920 
Дослідження на виявлення мутації 223 С>Т в гені манозо-зв’язуючого 

лектину 
163,60 

921 
Дослідження на виявлення мутації 230 G>A в гені манозо-зв’язуючого 

лектину 
163,60 

922 
Дослідження на виявлення мутації 239 G>A в гені манозо-зв’язуючого 

лектину 
182,60 

923 
Дослідження на виявлення мутації в гені - регуляторі активності IgE 

(AICDA) 5923 a/g(rs 2518144) 
163,60 

924 
Дослідження на виявлення мутації в гені - регуляторі активності IgE 

(AICDA) 7888 c/t ( rs 2028373) 
163,60 

925 
Дослідження на виявлення мутації Т833С в гені цистатіон-бета- синтази 

(CBS)- rs5742905 
163,60 

926 
Дослідження на виявлення мутації С489 G в гені гліцин-М-

метилтрансферази (GNMT) rs 11752813 
163,60 

927 Дослідження на виявлення мутації F6792G в гені ALDH1L1 rs 10934753 163,60 

Генетичні дослідження (онкологія) 

928 
Дослідження на виявлення мутації в гені BRAF - серін/треонін кіназа V600E 

при меланомах 
180.70 

929 
Долідження наявності мутації в гені ЕгЬВ2 (білок HER-2) для прогнозу 

чутливості раку молочної залози до гормонотерапії та терапії трастузумабом 
180.70 

930 
Дослідження 7 мутацій в гені KRAS для прогнозу чутливості 

немілкоклітинного раку легень (НМРЛ) до інгібіторів тирозинкінази 
217,80 

931 
Дослідження мутацій в гені EGFR для прогнозу чутливості гліобластом III-

IV до тангентної хіміотерапії. 
194,60 

932 
Дослідження експресії гена ERCC1 для прогнозу чутливості до 
хіміопрепаратів цисплатину, карбоплатину и оксалиплатину 

507,90 

933 
Дослідження експресії гена PTEN для прогнозу чутливості гліобластом III-

IV до таргентної хіміотерапії 
490,80 



934 
Дослідження експресії гена MGMT для прогнозу чутливості гліобластом III-

IV до алкілуючих хіміопрепаратів 
507,90 

935 
Дослідження делецій в локусах 1 p/19q при злоякісних олігодендрогліомах 

для прогнозу чутливості до ломустину, вінкристіну, доксорубіцину 
449,10 

Відділення гіпербаричної оксигенації 

936 Лікувальний сеанс в одномісній барокамері 325,20 

Послуги по перебуванню та харчуванню в стаціонарі 

937 Перебування в стаціонарі протягом однієї доби 168,50 

938 Дієтичне харчування в стаціонарі протягом одного дня 63,70 

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ 

(при необхідності вартість додаткових лікарських засобів та виробів медичного призначення 

сплачується додатково) 

ПЕРЕРАХУНОК ПОСЛУГ 

525 Травма та патологія периферичних нервів IV ступеня складності 5975,00 

526 Травма та патологія периферичних нервів V ступеня складності 8808,30 

541 
Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку IV ступеня 

складності 
48280,00 

542 
Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку V ступеня 

складності 
76586,30 

563 

Внутрішньовенний наркоз при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) IV ступеня 

складності 

4421,90 

569 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при нейрохірургічних втручаннях, 

специфічних для дитячого віку IV ступеня складності 
15992,00 

570 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при нейрохірургічних втручаннях, 

специфічних для дитячого віку V ступеня складності 
16804,70 

575 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні дитячого віку протягом однієї 

доби після операції V ступеня складності 
32915,90 

583 
Післяопераційне лікування при травмі та патології периферичних нервів IV 

ступеня складності (одна доба) 
586,50 

584 
Післяопераційне лікування при травмі та патології периферичних нервів V 

ступеня складності (одна доба) 
680,20 

599 
Післяопераційне лікування при нейрохірургічних втручаннях, специфічних 

для дитячого віку IV ступеня складності (одна доба) 
9505.40 

600 
Післяопераційне лікування при нейрохірургічних втручаннях, специфічних 

для дитячого віку V ступеня складності (одна доба) 
10583,60 

РОЗРАХУНОК ПОСЛУГ 

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ (СПІЛЬНІ ДЛЯ РІЗНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ВИДІВ 

НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ) 

939 
Оперативні втручання (спільні для різних нозологічних видів 

нейрохірургічної патології) ІІІ ступеня складності 
5787,10 

ЗАГАЛЬНОХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ 

940 Загальнохірургічні втручання І ступеня складності 4159,80 

941 Загальнохірургічні втручання ІІ ступеня складності 15253,00 

942 Загальнохірургічні втручання III ступеня складності 21776,50 

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ) 

Черепно-мозкова травма та її наслідки 



943 Черепно-мозкова травма та її наслідки І ступеня складності 824,20 

944 Черепно-мозкова травма та її наслідки II ступеня складності 4871,80 

945 Черепно-мозкова травма та її наслідки III ступеня складності 5316,60 

Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки 

946 
Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки І ступеня 
складності 

325,90 

947 
Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки II ступеня 

складності 
433,60 

948 
Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки III ступеня 

складності 
1335,30 

Травма та патологія периферичних нервів 

949 Травма та патологія периферичних нервів І ступеня складності 1620,60 

950 Травма та патологія периферичних нервів II ступеня складності 2526,00 

951 Травма та патологія периферичних нервів III ступеня складності 3449,70 

Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення спинного мозку 

952 
Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення спинного мозку І ступеня 

складності 
843,40 

953 
Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення спинного мозку II ступеня 

складності 
2100,60 

954 
Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення спинного мозку ІІІ 

ступеня складності 
3506,50 

Патологія судин головного мозку (транскраніальна хірургія) 

955 
Патологія судин головного мозку І ступеня складності (транскраніальна 

хірургія) 
836.40 

956 
Патологія судин головного мозку II ступеня складності (транскраніальна 

хірургія) 
6480.30 

957 
Патологія судин головного мозку III ступеня складності (транскраніальна 

хірургія) 
10160,10 

Відновлювальна та функціональна нейрохірургія, больові синдроми  

(за винятком вертеброгенних) 

958 
Відновлювальна та функціональна нейрохірургія, больові синдроми (за 

винятком вертеброгенних) І ступеня складності 
1178,00 

959 
Відновлювальна та функціональна нейрохірургія, больові синдроми (за 
винятком вертеброгенних) II ступеня складності 

3090,00 

960 
Відновлювальна та функціональна нейрохірургія, больові синдроми (за 

винятком вертеброгенних) III ступеня складності 
3801,60 

Запальні і паразитарні захворювання головного мозку та їх наслідки 

961 
Запальні і паразитарні захворювання головного мозку та їх наслідки І 

ступеня складності 
824,20 

962 
Запальні і паразитарні захворювання головного мозку та їх наслідки II 

ступеня складності 
4853,50 

963 
Запальні і паразитарні захворювання головного мозку та їх наслідки III 

ступеня складності 
5298,20 

Запальні і паразитарні захворювання спинного мозку та їх наслідки 

964 
Запальні і паразитарні захворювання спинного мозку та їх наслідки І ступеня 

складності 
325,90 

965 
Запальні і паразитарні захворювання спинного мозку та їх наслідки II 

ступеня складності 
433,60 

966 
Запальні і паразитарні захворювання спинного мозку та їх наслідки III 

ступеня складності 
1335,30 



Вертеброгенні больові синдроми 

967 Вертеброгенні больові синдроми II ступеня складності 1115,60 

968 Вертеброгенні больові синдроми III ступеня складності 2528,60 

Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку 

969 
Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку І ступеня 

складності 
3540.80 

970 
Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку II ступеня 
складності 

30504,00 

971 
Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку III ступеня 

складності 
64403,30 

Доопераційне лікування 

972 
Доопераційне лікування при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії І ступеня складності 
485,50 

973 
Доопераційне лікування при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії II ступеня складності 
489,00 

974 
Доопераційне лікування при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії III ступеня складності 
509,40 

Наркози 

975 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при оперативних втручаннях (спільні для 

різних нозологічних видів нейрохірургічної патології) III ступеня складності 
6575,10 

976 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при загальнохірургічних втручаннях І 

ступеня складності 
800.00 

977 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при загальнохірургічних втручаннях II 
ступеня складності 

2122,90 

978 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при загальнохірургічних втручаннях III 

ступеня складності 
6835,10 

979 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при черепно-мозкових травмах та її 
наслідках І ступеня складності 

832,50 

980 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при черепно-мозкових травмах та її 

наслідках II ступеня складності 
2155,40 

981 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при черепно-мозкових травмах та її 

наслідках III ступеня складності 
6640,10 

982 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при ускладненій хребетно-

спинномозковій травмі та її наслідках І ступеня складності 
702,50 

983 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при ускладненій хребетно-

спинномозковій травмі та її наслідках II ступеня складності 
1863,00 

984 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при ускладненій хребетно-

спинномозковій травмі та її наслідках III ступеня складності 
6250,10 

985 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при травмі та патології периферичних 

нервів І ступеня складності 
832,50 

986 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при травмі та патології периферичних 

нервів ІІ ступеня складності 
2155,40 

987 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при травмі та патології периферичних 

нервів III ступеня складності 
6640,10 

988 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при позамозкових та внутрішньомозкових 

новоутвореннях спинного мозку І ступеня складності 
1287,40 

989 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при позамозкових та внутрішньомозкових 

новоутвореннях спинного мозку II ступеня складності 
2740,40 

990 

Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при позамозкових та внутрішньомозкових 

новоутвореннях спинного мозку III ступеня складності - субтотальне чи 

радикальне видалення 

7355.00 



991 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при патології судин головного мозку І 

ступеня складності (транскраніальна хірургія) 
832,50 

992 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при патології судин головного мозку II 

ступеня складності (транскраніальна хірургія) 
2350,40 

993 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при патології судин головного мозку III 

ступеня складності (транскраніальна хірургія) 
6835,10 

994 

Внутрішньовенний наркоз при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) І ступеня 

складності 

967,70 

995 

Внутрішньовенний наркоз при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) ІІ ступеня 

складності 

1676,20 

996 

Внутрішньовенний наркоз при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) III ступеня 

складності 

3009,00 

997 , 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при запальних і паразитарних 

захворюваннях головного мозку та їх наслідки І ступеня складності 
772,70 

998 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при запальних і паразитарних 

захворюваннях головного мозку та їх наслідки II ступеня складності 
1286,30 

999 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при запальних і паразитарних 

захворюваннях головного мозку та їх наслідки III ступеня складності 
2619,00 

1000 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при запальних і паразитарних 

захворюваннях спинного мозку та їх наслідки І ступеня складності 
702,50 

1001 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при запальних і паразитарних 

захворюваннях спинного мозку та їх наслідки II ступеня складності 
1863,00 

1002 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при запальних і паразитарних 

захворюваннях спинного мозку та їх наслідки III ступеня складності 
6250,10 

1003 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при вертеброгенних больових синдромах 

II ступеня складності 
1895,50 

1004 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при вертеброгенних больових синдромах 

III ступеня складності 
6445,10 

1005 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при нейрохірургічних втручаннях, 

специфічних для дитячого віку І ступеня складності 
11116,50 

1006 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при нейрохірургічних втручаннях, 

специфічних для дитячого віку ІІ ступеня складності 
11489,40 

1007 
Внутрішньовенний наркоз з ШВЛ при нейрохірургічних втручаннях, 

специфічних для дитячого віку ІІІ ступеня складності 
12191,30 

ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

1008 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №1 протягом першої доби 

після операції І категорії складності 
4400,30 

1009 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №1 протягом кожної наступної 

доби після операції І категорії складності 
4711,50 

1010 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №1 протягом першої доби 

після операції ІІ категорії складності 
8865,30 

1011 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №1 протягом кожної наступної 
доби після операції II категорії складності 

8026,70 

1012 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №1 протягом першої доби 

після операції ІІІ категорії складності 
15391,60 

1013 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №1 протягом кожної наступної 

доби після операції III категорії складності 
11903.40 

1014 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №2 протягом першої доби 
після операції І категорії складності 

4449,50 

1015 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №2 протягом кожної наступної 

доби після операції І категорії складності 
4741,40 



1016 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №2 протягом першої доби 

після операції II категорії складності 
8342,40 

1017 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №2 протягом кожної наступної 

доби після операції II категорії складності 
8143,20 

1018 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №2 протягом першої доби 

після операції III категорії складності 
14565,10 

1019 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні №2 протягом кожної наступної 

доби після операції III категорії складності 
12658,80 

1020 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні дитячого віку протягом однієї 

доби після операції І ступеня складності 
19386,80 

1021 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні дитячого віку протягом однієї 

доби після операції II ступеня складності 
19406,00 

1022 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні дитячого віку протягом однієї 

доби після операції III ступеня складності 
19506,00 

1023 
Забезпечення інтенсивної терапії у відділенні дитячого віку протягом однієї 
доби після операції IV ступеня складності 

32462,80 

Післяопераційне лікування 

1024 

Післяопераційне лікування при оперативних втручаннях (спільні для різних 

нозологічних видів нейрохірургічної патології) III ступеня складності (одна 

доба) 

895,40 

1025 
Післяопераційне лікування при загальиохірургічних втручаннях І ступеня 

складності (одна доба) 
444,40 

1026 
Післяопераційне лікування при загальиохірургічних втручаннях II ступеня 

складності (одна доба) 
885,60 

1027 
Післяопераційне лікування при загальиохірургічних втручаннях III ступеня 

складності (одна доба) 
1313,80 

1028 
Післяопераційне лікування при черепно-мозкових травмах та її наслідках І 

ступеня складності (3 доби) 
308,00 

1029 
Післяопераційне лікування при черепно-мозкових травмах та її наслідках II 

ступеня складності (5 діб) 
731,90 

1030 
Післяопераційне лікування при черепно-мозкових травмах та її наслідках III 

ступеня складності (7 діб) 
868,50 

1031 
Післяопераційне лікування при ускладненій хребетно-спинномозковій 

травмі та її наслідках І ступеня складності (одна доба) 
541,10 

1032 
Післяопераційне лікування при ускладненій хребетно-спинномозковій 
травмі та її наслідках II ступеня складності (одна доба) 

541,10 

1033 
Післяопераційне лікування при ускладненій хребетно-спинномозковій 

травмі та її наслідках III ступеня складності (одна доба) 
661,40 

1034 
Післяопераційне лікування при травмі та патології периферичних нервів І 
ступеня складності (одна доба) 

175,00 

1035 
Післяопераційне лікування при травмі та патології периферичних нервів II 

ступеня складності (одна доба) 
232,80 

1036 
Післяопераційне лікування при травмі та патології периферичних нервів III 

ступеня складності (одна доба) 
410,00 

1037 
Післяопераційне лікування при позамозкових та внутрішньомозкових 

новоутвореннях спинного мозку І ступеня складності (одна доба) 
337,40 

1038 
Післяопераційне лікування при позамозкових та внутрішньомозкових 

новоутвореннях спинного мозку II ступеня складності (одна доба) 
992,00 

1039 
Післяопераційне лікування при позамозкових та внутрішньомозкових 

новоутвореннях спинного мозку III ступеня складності (одна доба) 
1574,30 

1040 

Післяопераційне лікування при патології судин головного мозку І ступеня 

складності на одну добу впродовж перших трьох діб після хірургічного 

втручання 

480,60 



1041 

Післяопераційне лікування при патології судин головного мозку II ступеня 

складності на одну добу впродовж перших трьох діб після хірургічного 

втручання 

4735,70 

1042 

Післяопераційне лікування при патології судин головного мозку III ступеня 

складності на одну добу впродовж перших трьох діб після хірургічного 

втручання 

4635,10 

1043 

Післяопераційне лікування при патології судин головного мозку II ступеня 

складності на одну добу, починаючи з четвертої доби після хірургічного 

втручання 

2882,10 

1044 

Післяопераційне лікування при патології судин головного мозку III ступеня 

складності на одну добу, починаючи з четвертої доби після хірургічного 

втручання 

2882,10 

1045 

Післяопераційне лікування при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) І ступеня 

складності (одна доба) 

205,80 

1046 ’ 

Післяопераційне лікування при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) ІІ ступеня 
складності (одна доба) 

361.20 

1047 

Післяопераційне лікування при відновлювальній та функціональній 

нейрохірургії, больових синдромах (за винятком вертеброгенних) III ступеня 

складності (одна доба) 

608,80 

1048 
Післяопераційне лікування при запальних і паразитарних захворюваннях 

головного мозку та їх наслідки І ступеня складності (3 доби) 
308,00 

1049 
Післяопераційне лікування при запальних і паразитарних захворюваннях 
головного мозку та їх наслідки II ступеня складності (5 діб) 

731,90 

1050 
Післяопераційне лікування при запальних і паразитарних захворюваннях 
головного мозку та їх наслідки III ступеня складності (7 діб) 

868,50 

1051 
Післяопераційне лікування при запальних і паразитарних захворюваннях 

спинного мозку та їх наслідки І ступеня складності (одна доба) 
541,10 

1052 
Післяопераційне лікування при запальних і паразитарних захворюваннях 

спинного мозку та їх наслідки II ступеня складності (одна доба) 
541,10 

1053 
Післяопераційне лікування при запальних і паразитарних захворюваннях 

спинного мозку та їх наслідки ІІІ ступеня складності (одна доба) 
661,40 

1054 
Післяопераційне лікування при вертеброгенних больових синдромах II 
ступеня складності (одна доба) 

71,80 

1055 
Післяопераційне лікування при вертеброгенних больових синдромах III 

ступеня складності (одна доба) 
245,60 

1056 
Післяопераційне лікування при нейрохірургічних втручаннях, специфічних 

для дитячого віку 1 ступеня складності (одна доба) 
3080,70 

1057 
Післяопераційне лікування при нейрохірургічних втручаннях, специфічних 

для дитячого віку II ступеня складності (одна доба) 
7820,70 

1058 
Післяопераційне лікування при нейрохірургічних втручаннях, специфічних 

для дитячого віку III ступеня складності (одна доба) 
8629,70 

 


