
Код 
послуги 

Найменування послуги Одиниця виміру Ціна, грн.. 

 Ультразвукові дослідження   

001 
Дослідження ультразвукове комплексне: 
печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова 
залоза+селезінка 

дослідження 

 
136,00 

002 
Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний 
міхур+жовчні протоки 

дослідження 

 
60,00 

003 Дослідження ультразвукове печінки 
дослідження 

 
42,00 

004 
Дослідження ультразвукове: жовчний міхур+жовчні 
протоки 

дослідження 

 
42,00 

005 Дослідження ультразвукове підшлункової залози 
дослідження 

 
54,00 

006 
Дослідження ультразвукове: селезінка+судини 
портальної системи 

дослідження 

 
54,00 

007 
Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: 
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням 
залишкової сечі+передміхурова залоза 

дослідження 

 
 

136,00 

008 Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози 
дослідження 

 
60,00 

009 
Дослідження ультразвукове сечового міхура з 
визначенням залишкової сечі 

дослідження 

 
42,00 

010 Дослідження ультразвукове передміхурової залози 
дослідження 

 
42,00 

011 
Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: 
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням 
залишкової сечі+матка+яєчники 

дослідження 

 
 

133,00 

012 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози 
дослідження 

 
78,00 

 Функціональна діагностика   

179 
ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в 
кабінеті 

дослідження 
 

51,00 

 Лабораторні дослідження   

014 
Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові 
(5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, 
ШОЕ) - дорослим 

 
процедура 

 
10,00 

015 
Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для 
отримання сироватки плазми 

процедура 15,00 

016 
Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача 
результатів аналізів (вартість бланку сплачується 
додатково) 

 
процедура 

17,00 

017 
Видача копій результатів аналізів (вартість бланку 
сплачується додатково) 

процедура 9,00 

019 Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом 
дослідження 

 
12,00 

020 Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва 
дослідження 

 
18,00 

021 Визначення ШОЕ 
дослідження 

 
9,00 

022 Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо 
дослідження 

 
42,00 

024 Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва 
дослідження 

 
25,00 
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025 Визначення часу кровотечі за Сухаревим 
дослідження 

 
18,00 

026 
Визначення протромбінового часу з 
тромбопластинкальцієвою сумішшю в венозній крові 

дослідження 
 

24,00 

027 Визначення часу кровотечі по Дуке 
дослідження 

 
15,00 

028 Визначення часу згортання по Лі і Уайту 
дослідження 

 
23,00 

029 
Визначення загального білку сироватки крові по 
біуретовій реакції 

дослідження 
 

15,00 

030 
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові 
(метод Йєндрашика) 

дослідження 
 

32,00 

031 Визначення креатиніну по Попперу 
дослідження 

 
59,00 

033 Визначення сечовини уреазним методом 
дослідження 

 
39,00 

034 Визначення сечової кислоти  
дослідження 

 
51,00 

036 
Визначення загального холестерину (холестеролу) в 
сироватці крові (метод Ільку) 

дослідження 
 

18,00 

037 
Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові 
реакцією преципітації в капілярах 

дослідження 
 

8,00 

038 Визначення глюкози в капілярній крові 
дослідження 

 
21,00 

039 
Визначення глюкози в сироватці крові (метод 
глюкозооксидазний) 

дослідження 
 

18,00 

040 
Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим 
методом 

дослідження 
 

24,00 

041 Тимолова проба 
дослідження 

 
13,00 

043 Визначення активованого часу рекальцифікації плазми 
дослідження 

 
44,00 

044 
Визначення активності аланінамінотрансферази 
методом Райтмана та Френкеля 

дослідження 
 

26,00 

045 
Визначення активності аспартатамінотрансферази 
методом Райтмана та Френкеля 

дослідження 
 

26,00 

046 Реакція на ревматоїдний фактор 
дослідження 

 
23,00 

047 Аналіз крові на амілазу 
дослідження 

 
72,00 

048 Знаходження кетонових тіл - експрес-тест дослідження 7,00 

050 
Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, 
наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) 

дослідження 18,00 

051 Визначення цукру в сечі (якісна проба) дослідження 8,00 

052 
Мікроскопічне дослідження осаду методом 
Нечипоренко (Амбурже, інші) 

дослідження 43,00 

054 Мікроскопічне дослідження осаду сечі  дослідження 28,00 

055 Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою дослідження 7,00 

056 
Визначення білку в сечі методом Брандберга-Робертса-
Стольнікова 

дослідження 21,00 

057 Визначення реакції сечі дослідження 4,00 
058 Визначення питомої ваги дослідження 4,00 
059 Дослідження на дріжджовий грибок дослідження 21,00 
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060 
Взяття біопроб крові з вени для дослідження одного з 
біохімічних показників 

процедура 35,00 

180 
Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням 
морфології клітинних елементів крові 

дослідження 57,00 

181 
Визначення активованного часткового 
тромбопластинового часу 

дослідження 79,00 

182 
Визначення C-реактивного білка в сироватці крові 
латексним методом 

дослідження 14,00 

183 
Визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові 
латексним методом 

дослідження 14,00 

 Отоларингологія   

193 Видалення чужорідних тіл з вуха операція 74,00 
194 Видалення сіркових пробок промиванням процедура 72,00 

195 
Промивання порожнини носа за методикою 
переміщення рідини по Проетцу 

процедура 300,00 

196 Вливання в гортань лікарських засобів процедура 55,00 
197 Промивання лакун піднебінних мигдаликів процедура 120,00 

 Блокади   

061 
Блокада паравертебральна (вартість медичних 
препаратів сплачується додатково) 

процедура 113,00 

062 
Блокада суглобів (вартість медичних препаратів 
сплачується додатково) 

процедура 113,00 

 Фізіотерапевтичні процедури   

064 Камерні ванни процедура 149,00 
065 Електростимуляція м'язів процедура 99,00 
066 діадинамотерапія процедура 88,00 
067 Дарсонвалізація місцева процедура 51,00 

068 Індуктотермія процедура 26,00 
069 УВЧ-терапія процедура 26,00 
070 Магнітотерапія процедура 51,00 
071 Тубус-кварц процедура 18,00 
073 Ударно-хвильова терапія процедура 70,00 
074 Кріотерапія процедура 82,00 
075 Лімфопресотерапія процедура 131,00 
076 Аплікація бішофітом середня процедура 86,00 
077 Аплікація бішофітом велика процедура 88,00 

078 
Ультрафонофорез (вартість медичних препаратів 
сплачується додатково) 

процедура 62,00 

079 
Інгаляція (вартість медичних препаратів сплачується 
додатково) 

процедура 25,00 

080 Коктейль кисневий процедура 18,00 

081 
Відвар трав (вартість трав'яного розчину сплачується 
додатково) 

процедура 12,00 

082 
Ванна медикаментозна (вартість медичних препаратів 
сплачується додатково) 

процедура 76,00 

083 Ванна вихрова для кінцівок процедура 64,00 
084 Душ-масаж підводний процедура 151,00 
085 Аплікація парафіново-озокеритова середня процедура 99,00 
086 Аплікація (з грязі, торфу, глини) велика процедура 233,00 
087 Електрогрязь процедура 173,00 

088 
Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної 
ділянок) 

процедура 51,00 
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089 
Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної 
ділянок, верхньої та нижньої щелепи) 

процедура 53,00 

090 Масаж шиї  процедура 42,00 

091 
Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до 
рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної 
клітки до ІІ ребра) 

процедура 58,00 

092 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки  процедура 75,00 
093 Масаж верхньої кінцівки  процедура 61,00 

094 
Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, 
ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) 

процедура 42,00 

095 
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини 
передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої 
третини плеча) 

процедура 42,00 

096 
Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального 
відділу кисті, ділянки променево-зап'ястного суглоба та 
передпліччя) 

процедура 42,00 

097 Масаж кисті та передпліччя  процедура 42,00 

098 

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) 

процедура 94,00 

099 
Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і 
від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - 
включно попереково-крижову ділянку) 

процедура 61,00 

100 Сегментний масаж попереково-крижової ділянки  процедура 58,00 

101 
Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до 
крижової ділянки від лівої до правої середньої 
аксилярної лінії) 

процедура 75,00 

102 
Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої 
поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця 
від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 

процедура 75,00 

103 Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта процедура 108,00 

104 
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та 
попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої 
аксилярної лінії) 

процедура 91,00 

105 Масаж нижньої кінцівки процедура 75,00 

106 
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, 
гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової 
ділянки) 

процедура 91,00 

107 
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, 
ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї 
ж сторони) 

процедура 42,00 

108 
Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, 
ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) 

процедура 42,00 

109 
Масаж гомілково-ступневого суглоба (проксимального 
відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) 

процедура 42,00 

110 Масаж ступні та гомілки процедура 42,00 

111 
Лікарсько-консультативний прийом: (обстеження, 
консультації, складання призначень, рекомендацій) 

процедура 74,00 

112 
Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних 
хворих в період одужання або при хронічному перебігу 
захворювання при груповому методі занять 

процедура 85,00 
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113 

Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично – 
травматологіч 
них хворих при травмах і після операцій хребта при 
груповому методі занять  

процедура 109,00 

114 
Процедури механотерапії (на одну область, один 
суглоб), заняття на тренажерах 

процедура 44,00 

115 
Ампліпульстерапія (вартість медичних препаратів 
сплачується додатково) 

процедура 59,00 

116 

Медикаментозний електрофорез постійного струму, 
імпульсивними струмами, постійного та змінного 
напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані та 
ін.) (вартість медичних препаратів сплачується 
додатково) 

процедура 61,00 

117 
Електрофорез лікарський в чотирьохкамерній ванні 
(вартість медичних препаратів сплачується додатково) 

процедура 63,00 

118 Аплікація (з грязі, торфу, глини) мала процедура 167,00 
119 Аплікація (з грязі, торфу, глини) середня процедура 210,00 
121 Ванна причепова процедура 79,00 
122 Ванна з бішофітом процедура 91,00 
123 Ванна з валеріаною процедура 95,00 
124 Ванна йодобромна процедура 102,00 
125 Ванна киснева процедура 94,00 
126 Ванна лавандова процедура 82,00 
127 Ванна ромашкова процедура 82,00 
128 Ванна звіробоєва процедура 82,00 
129 Ванна ропна процедура 349,00 
130 Ванна скипидарна за методом Залманова процедура 85,00 
131 Ванна соляно-хвойна процедура 134,00 
132 Ванна хвойна процедура 88,00 
133 Ванна шавлієва процедура 80,00 
134 Ванна мелісова процедура 80,00 
135 Ванна розмаринова процедура 80,00 
136 Ванна яливцева процедура 80,00 

137 Ванна перлиста процедура 78,00 
138 Гідрокінезотерапія в лікувальному басейні процедура 113,00 
139 Душ висхідний процедура 43,00 
140 Душ циркулярний процедура 43,00 
141 Душ Шарко процедура 43,00 

142 
Ванна ароматизована (вартість ефірних олій сплачується 
додатково) 

процедура 64,00 

143 Масаж м’яких тканин навколо суглобів процедура 42,00 

144 
Аромотерапія (вартість ефірних олій сплачується 
додатково) 

процедура  
41,00 

145 Дихальна гімнастика процедура 49,00 
146 Заняття на тренажерах (група 6 осіб) процедура 94,00 
147 Інтерференцтерапія +вакуум на апараті «Гальва-5» процедура 66,00 
148 Інтерференцтерапія +вакуум на апраті «Фіссис» процедура 73,00 

149 
Індивідуальна активно-пасивна розробка крупних 
суглобів 

процедура 98,00 

150 
Індивідуальна активно-пасивна розробка верхніх 
кінцівок 

процедура 98,00 

151 Індивідуальна активно-пасивна розробка нижніх кінцівок процедура 98,00 
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152 
Індивідуальна активно-пасивна розробка різних відділів 
хребта 

процедура 98,00 

153 
Індивідуальна активно-пасивна розробка дрібних 
суглобів 

процедура 65,00 

154 Заняття на Орбітреку процедура 70,00 
155 Заняття на біговій доріжці процедура 42,00 
156 Заннятя на велотренажері процедура 56,00 
157 Механотерапія (доска Евмінова) процедура 66,00 
158 Апаратна розробка одного суглоба на апараті Орторехаб процедура 59,00 
159 Фізіотерапевтичне лікування на кушетці Нуга Бест процедура 114,00 
160 Декомпресійна терапія (комп'ютерна тракція суглобів) процедура 74,00 
161 Декомпресійна терапія (комп'ютерна тракція хребта) процедура 74,00 
162 Вертикальний солярій (сеанс 5 хвилин) процедура 75,00 
163 Спелеотерапія (група 16 осіб) процедура 103,00 

164 Стоун-терапія процедура 262,00 
165 Гірудотерапія (1 п'явка) (без вартості п'явки) процедура 32,00 
184 SPA-капсула гідрофузіонна (одна година) процедура 88,00 
185 Загальна лазеротерапія (курс лікування - 10 хвилин) процедура 30,00 
186 Лазерорефлексотерапія процедура 48,00 
187 Психотерапевтичний сеанс (груповий) (40 хвилин)      процедура 114,00 
188 Гімнастика Ніші процедура 88,00 
189 Заняття з медичним м'ячем (медболл) процедура 69,00 
190 Нордична ходьба процедура 52,00 
191 Процедури з турманієвим килимком процедура 39,00 
192 Рефлексотерапія стоп процедура 25,00 
198 Заняття на комплексному тренажері En-Dinamik процедура 65,00 
199 Механотерапія (петля Гліссона) процедура 16,00 
200 Гідролазерний душ процедура 49,00 

 Інші послуги   

 Послуги по перебуванню   

172 
Перебування в одномісному номері "Люкс" для однієї 
особи протягом однієї доби 

послуга 282,00 

173 
Перебування у двокімнатному номері "Супер-люкс" для 
однієї особи протягом однієї доби 

послуга 420,00 

201 
Перебування у двомісному номері "Люкс" для однієї 
особи протягом однієї доби 

послуга 241,00 

202 
Перебування у двомісному номері "Напівлюкс" для 
однієї особи протягом однієї доби 

послуга 210,00 

203 
Перебування у двомісному номері "Стандарт" економ-
категорії для однієї особи протягом однієї доби 

послуга 140,00 

 Послуги по харчуванню   

174 Харчування протягом одного дня послуга 225,00 

175 Дієтичне харчування протягом одного дня (5 стіл) послуга 225,00 

176 Дієтичне харчування протягом одного дня (9 стіл) послуга 225,00 

177 Дієтичне харчування протягом одного дня (10 стіл) послуга 225,00 

178 Дієтичне харчування протягом одного дня (12 стіл) послуга 225,00 

Послуги платного відділення : 

Т.050-905-63-60 

Т.068-537-27-60 


