
ДОГОВIРХп={ (
про медичне обслуговування "ч..л.""iЪ-fu Нацiональною академiсю
медичних наук Украihи та державною установою <<НацiональниЙ науковиЙ
центр <<Iнстиryт кардiологii iMeHi академiка М.Д. Стражеска>> Нацiональноi
академii медичних наук Украihи, яка впроваджуе та реалiзуе новиЙ
механiзм фi"ансового забезпечення надання aaтретинноl
(виСокоспецiалiзованоi) медичноi допомоги в окремих науково-дослiдних
установах НацiональноТ академii медичних наук Украiни л

м. киiъ М Р/Йr 202l р,

Нацiональна академiя медичних наук Украiни в особi Президента
Щимбалюка Вiталiя Iвановича, що дiе на пiдставi Стаryту, затвердженого
Загальними зборами Нацiональноi академii медичних наук Украiни вiд 05
квiтня 20|6 року та зареестрованого MiHicTepcTBoM юстицii Украiни наказ вiд
27.07.20|6 p.Ns 2ЗЗЗl5, (даrri - замовник), з однiеi сторони, i державна
установа <<Нацiональний науковий центр <<Iнститут кардiологii iMeHi
академiка М.Д. Стражеска>> Нацiональноi академii медичних наук УкраiЪи
в особi директора Коваленка Володимира Миколайовича, що дiе на пiдставi
Статуту, затвердженого Постановою Президii Нацiональноi академiТ медичних
наук УкраiЪи J\b 13/48 вiд 01 грудня 201-6 року (далi - державна установа), з
iншоi сторони (далi - сторони), вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 03 березня 202I року NЬ 181 <<,Щеякi питання впровадження та
реалiзацii нового механiзму фiнансового забезпечення надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги в окремих науково-дослiдних
установах Нацiональноi академii медичних наую) укл€IJIи договiр про
НИЖЧеНаВеДеНе' 

Визначення TepMiHiB

медична послуга надання третиннот
(високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги, що надаетъся державною
установою згiдно з Перелiком послуг з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги окремими науково-дослiдними
установами Нацiональноi академii медичних наук, у яких впроваджуеться та
реалiзуеться новий механiзм фiнансового забезпеченнrt надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги, затвердженим постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03 березня2021 р. JФ 181;

тариф на медичну послуry тариф за одиницю медичноi послуги,
визначений у Перелiку послуг з надання третинноТ (високоспецiалiзованоi)
медичноi допомоги окремими науково-дослiдними установами Нацiональноi
академii медичних наук, у яких впроваджуеться та реалiзуеться новий механiзм
фiнансового забезпеченнrI надання третинноi (високоспецiалiзованоI) медичноТ
допомоги, i тарифiв на TaKi послуги, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03 березня 202l р. JФ 181;

монiторинг спостереження, аналiз та систематизацiя замовником
iнформацii стосовно виконанIuI державною установою умов цього договору з
метою забезпечення наIIежноТ оплати медичних посJIуг, що надаються згiдно з
цим договором.
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Iншi термiни вживаютъся У значеннi, наведеному в основах
законодавства Украiни про охорону здоров'я, Порядку функцiонуваншI
електронноi системи охорони здоров'я, затвердженому постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УlЕаihи вiд 25 квiтня 2018 р. JФ 4lI,таiнших законодавчих актах.

r. Предмет,Щоговору

1. Вiдповiдно до умов цього договору державна установа
зобов'язуеться здiйснювати медичне обслуговування за рахунок бюджетних
коштiв шIл.D(ом надання медичних посJIуг пацiентам, а замовник
зобов'язуеться оплачувати Taki послуги вiдповiдно до тарифiв на медичну
послуry згiднО розрахуНкУ дО кошторИсу в меЖах бюджетного фiнансуванIUI,
передбаченого ycTaHoBi за цим договором.

2. ЗаrrЛОвник здiйснюе фiнаlrсове забезпечення медичних послуг,
наданих державною установою, вiдповiдно до tryнкту 1 роздiлry I цього
договору, за тарифам" на кожну медичну посJryry, що зазначенi у додатку 1

ДО ЦЬОГО Договору згiдно розрахунку до кошторису в межах бюджетного
фiнансування, передбаченого ycTaHoBi за цим договором.

з. Медичнi посJIуги надаються вiдповiдно до порядку наданшI
медичноi допомоги, затвердженого МоЗ УкраiЪи та НАМН УкраiЪи, з
ОбОВ'ЯЗКОВиМ дотриманням г€rпузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я та
в мiсцях надання медичних посJryг, що зазначенi у додатку 1 до цього
договору.

4. ПРОтягом строку дii цього договору кожне мiсце надання медичнlD(
ПОСJý/Г ДеРЖаВноi установи повинне вiдповiдати державним санiтарним
НОРМаМ i правилам, лiцензiЙним умовам провадження господарсъкоi
Дiяльностi з медичноi практики, гЕtпузевим стандартам у сферi охорони
здоров'я.

5. Щержавна установа несе вст€лновлену законом вiдповiдальнiсть за
СВОечаснiсть, повноту та якiсть надання медичних послуг працiвниками
ДеРЖаВноI Установи. Факт порушення встановлених вимог надання медичних
посJryг пiдтверджуеться в установленому законодавством порядку.

6. Щей договiр е договором на користь TpeTix осiб - паIдiентiв у частинi
надання iM медичних послуг державною установою.

7. ПаЦiент набувае прав на отримання медичних посJtуг згiдно з
ДОГОВОРоМ З моменту звернення до державноi установи за нагфавленням
лiкУючого лiкаря в порядку, встановленому МОЗ УкраiЪи та FIAMH УкраiЪи,
абО беЗ Такого направленIuI, якщо згiдно iз законодавством направлення
лiкаря не вимагаеться.

II. Обсяг видаткiв

8. обсяг видаткiв за загалъним фондом державного бюджеry для
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ДержаВноi установи на забезпечення медичного обслуговування населення за
ЦИМ ДОгоВором становить 91 l57 200100 грн. (девlяносто один мiльЙон сто
п'ятдесят ciM тисяч двiстi гривень 00 копiйок).

Обсяг видаткiв за загальним фондом державного бюджеry може
ЗМiнюватись у разi потреби у перерозподiлi асигIDдвань замовника як головного
розпорядника бюджетних коцтiв.

9. Фiнансове забезпечення медичного обсrryговування за цим договором
здiЙснюеться замовником вiдповiдно до кошторису, плаIIу асигнувань
ЗагалЬного фонду державного бюджету, плану використання бюджетних коштiв
та помiсячного плану використання бюджетних коштiв державноi установи
шJIяхом взяття бюджетних зобов'язанъ державною установою як бюджетноi
установи на здiйснення заходiв, передбачених за бюджетною програмою КПКВ
б5б1160 <<Вгlровадження та реаtriзацiя нового механiзму фiнансового
забезпечення наданIIя третинноI (високоспецiалiзованоi) медиtlноi допомоги у
окремих науково-дослiдних установас Нацiональноi академii медичних наук
Украiни>.

10. У разi коли пiд час надання вiдповiдноi послуги витрати на медичнi
вироби перевиIIцуIоть 1000 цривень, тариф за одиницю послуги збiлъшуеться на
такУ суму в межzж бюджетного фiнансування нового механiзму фiнаlrсового
забезпечення над€}ння третинноi (високоспецiалiзоваrrоi) медиtlноi допомоги.

III. Права та обов'язки cTopiH

1 1. Замовник мае право:

1) вимагати вiд державноi установи напежного, своечасного та у
повному обсязi виконання cBoik зобов'язань згiдно з цим договором;

2) перевiряти вiдповiднiсть державноi установи вимогам до надання
таких послуг;

3) гlроводити монiторинг виконання yvloB договору, зокрема IIIJuIxoM
звiрки повноти та достовiрностi iнформацii, що внесена у звiт про медичнi
посJryги за договором, з медичною документацiею та iншими даними, що
свiдчать про наданIuI медичних.посJryг згiдно з цим договором, а також пIпяхом
здiйснення монiторингових вiзитiв;

4) за результатами монiторинry складати висновок, до якого в разi
виявлення порушень додаеться довiдка iз зазначенням вiдповiдних пунктiв
договору;

5) зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених
законодавством та цим договором;

6) вiдмовитись вiд цъого договору в одностороннъому порядку у
випадках, передбачених цим договором.

7) у разi виявленIuI порушень уN{ов цього договору, в тому числi, за
результатами монiторинry, проводити перерil(унок сплачених коштiв за наданi
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МеДИЧнi Послуги державному закладу та вживати iншi заходи, передбаченi цим
договороI\d.

l 2. Замовник зобов'язусться:

1 ) Належним чином, свосчасно та у повному обсязi виконувати cBoi
зобов'язання згiдно з цим договором В межах бюджетного фiнансування,
передбаченого державнiй ycTaHoBi за цим договором;

2) ПРОВОДиТи на вимогу державноi установи звiрки згiдно з цим
договором;

З) Пiд час здiйснення заходiв з проведення монiторингу дотримання
ДеРЖаВною установою умов договору враховувати Bci наданi державною
установою пiдтвердження щодо надання таких медичних послуг;

4) повiдомляти державнiй ycTaHoBi про результати здiйснення
МОНiторингу, в тому числi, надавати висновок, складений за результатами
здiйснення монiторингу у виглядi монiторингового вiзиту, за формою,
ВиЗначеною замовником, який повинен обов'язково, але не виключно, мiстити:

дату здiйснення монiторингу;
перелiк осiб, якi здiйснювали монiторинг;
перелiк мiсць надання медичних послуг державною установою, де

здiйснювався монiторинговий вiзит (у разi його здiйснення);

матерiали, якi були дослiдженi пiд час здiйснення монiторингу;

результат монiторингу (iз зазначенням пунктiв договору, вимоги яких
були порушенi, у разi виявлення таких порушень);

дату складання висновку за результатами монiторингу;
перелiк заходiв, якi необхiдно вжити державнiй ycTaHoBi для усунення

Порушень умов договору (у рuзi, якщо може бути застосовано) та строки для
усунення цих порушень;

5) розглядати та враховувати заперечення до висновку, складеного за
результатами здiйснення монiторингу, при прийняттi рiшення щодо
Застосування до державноТ установи вiдповiдних заходiв, передбачених
договором.

13. Щержавна установа мае право:

1) вимагати вiд замовника належного, своечасного та у повному обсязi
виконання ним cBoix зобов'язанъ згiдно з цим договором в межах бюджетного
фiнансування, передбаченого державнiй ycTaHoBi за цим договором;

2) вимагати проведення звiрки за договором;
3) вживати Bcix заходiв до реалiзацii свого права на оплату наданих

ним медичних послуг за договором у повному обсязi.
4) надавати замовнику заперечення до висновку, складеного

Замовником за результатами здiйснення монiторингового вiзиту, у строк, що
не перевищ}е 5-ти робочих днiв з дати отримання такого висновку;
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5) брати )ластъ, в особi свого цредставника, у розглядi заперечень (в
тому числi, iз застосуванням засобiв вiдеозв'язку) до висновку, скJIаденого
замовником за результатами здiйсненнrl монiторингого вiзиry.

14. Щержавна установа зобов'язуеться:

1) належним чином, своечасно та у повному обсязi викоIIувати cBoi
зобов'язання згiдно з цим договором;

2) вiдповiдати вимогам дJIя надання медичних послуг, у тому числi
щодо доступностi медичних посJý/г для осiб з iнвалiднiстю та iнших
мапомобiлъних груп населення вiдповiдно до законодавства;

3) надавати якiснi медичнi послуги вiдповiдно до встановлених
законодавством вимог;

4) забезпечити за)(ист персонапьних даних та медичноi iнформацii
пацiентiв вiдповiдно до законодавства, в тому числi Закону УкраiЪи <<Про

захист персонапьнlD( данию);

5) використовувати для надання медичних посJryг лiкарськi засоби та
медичнi вироби, що дозволенi до застосування в УкраiЪi;

6) забезпечити реалiзацiю пацiентullчIи ik прав на оц)имання медичних
послуг та вiдшкодувати збитки, завдшri пацiентам у зв'язку з порушенням
вимог цього договору;

7) перед наданням медичних посJryг з'ясувати та повiдомити
пацiенту (його законному представнику) про те, чи мае такий пацiент право
на отримання медшIних послуг вiдповiдно до поданих документiв,
перевiрити наявнiсть направлення лiкаря (у разi потреби);

8) негайно зверЕутися до замовника у разi виникнення питань щодо
прав пацiснта на отриманIuI медиЕIних послуг згiдно з цим договором або
iнlцих питань, пов'язаних з виконанням договору;

9) забезпечити надання медичних послуг yciM пацiентам, якi були
записанi на госпiталiзацiю на отримання медиtIних послуг згiдно з цим
договором у визначений день;

10) забезпечити належнi )rмови црацi працiвникаrrл державноi
установи;

11) подавати на запит замовника копii скарг пацiентiв (за умови
знеособлення даних пацiентiв) ,а док)rменти, якi пов'язанi з наданшIм
NIедичних послуг або пiдтверлжують вiдповiднiсть державноi установи
вимогам для надання медичних послуг;

|2) за умови HarIBHocTi вiдповiдноi технiчноi можливостi в
електроннiй системi охорони здоров'я (дапi - система) забезпечити своечасне
внесеншI до системи повЕу та достовiрну iнформацiюо в тому числi медичну
документацiю та звiти про медичнi послуги, медичнi записи, записи про
направлення у порядку, встановленому законодавством;
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13) РОЗмiщУвати в кожному мiсцi наданнrI медичних послуг та на
СВОеМУ веб-саЙтi (у разi H€uIBHocTi) iнформацiю для пацiентiв про медичнi
ПОСЛУГИ, ЯКi пацiент може отримати безоплатно в державнiй ycTaHoBi, графiк
РОбОТИ Державноi установи, у разi потреби графiк роботи мiсць наданIuI
медичних послуг i медичних працiвникiв та актуzlпъну iнформацiю про
працiвникiв i обладнанIuI;

14) повiдомляти пацiенту (його законному представнику) не пiзнiше
НiЖ череЗ п'ять робочих днiв з дня надходження з€uIви лilсуючого лiкаря про
ВiДМОВУ Такого лiкаря вiд подалъшого веденшI пацiента у зв'язку з тим, що
Пацiент не викоЕуе медичнLD( приписiв або цравил внутрiшнього розпорядку
ДеРЖаВНОi Установи, за умови, що це не загрожуватиме життю пацiента i
здоров'ю населеннrI;

15) за умови HEuIBHocTi в державнiй ycTaHoBi вiдповiдноi технiчноi
МОЖЛиВостi забезпечити внесення до системи достовiрноi iнформацii про
ДержаВIIу установу, його керiвника, медиIIних працiвникiв (у 

"оr"ry 
числi про

припинення трудових вiдносин з гlрацiвником державноi установи) не
пiзнiше наступного робочого дЕя з дня ii змiни;

16) повiдомляти з€tмовнику та пацiентам про припинення медичноi
практики або подання з€UIви про припинення дiI цього договору за
iнiцiативою державноi установи не пiзнiше нiж за шiсть тижнiв до настання
таких обставин;

|7) не здiйсшовати без попереднього письмового повiдомлення
ЗамоВнику перегlрофiлювання та закриття вiддiлень, мiсць наданшI медиtIних
посJryг;

18) не перешкоджати проведенню монiторинry згiдно з цим
договором, зокрема надавати документи, що стосуютъся надання медиЕIних
послуг за договором, на пiдставi яких вносилась iнформацiя до системи, за
УМоВи такоТ технiчноi можливостi в державнiЙ ycTaHoBi, та формувався звiт
про медиtlнi посrryги;

19) розмiщувати у мiсцях надання медичних посJý/г, в яких
здiЙснюеться медичне обслуговування за договором, iнформацiйнi матерiали
про надання медиIIних послуг;

20) здiйснювати внутрiшнiй контроль за виконанням зобов'язанъ
державною установою за договором його працiвниками, вживати заходiв до
усунення порушень у разi ik виявлення;

21) не передавати Bci або частину прав i обов'язкiв за цим договором
будь-якiй третiй cTopoHi без згоди замовника.

22) пiд час здiйснення замовником монiторингового вiзиry надавати
копii документiв, засвiдченi у встановленому законодавством порядку та/або
iнформаIдiю, що запитуеться замовником, забезпечувати доступ
ПРеДставникiв замовника до мiсць надання медичних послуг, до медичноi
ДОКУментацii та iнших докуrиентiв (договорiв, технiчноi доlсументацii,
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еКСперТних закJIючень, довiдок тощо), якi пов'язанi з наданням медичних
пОсJryг державною установою та не вiдносяться до медичних документiв, а
ТаКОЖ ДО Обладнання, забезпечувати належнi умови дJIя представникiв
ЗаМОВНИКа цри проведення монiторингового вiзиry, в тому числi, надавати
ycHi Таlабо письмовi вiдповiдi та роз'ясненнrI на Bci питання, що стосуютъся
предмету монiторингового вiзиту;

2З) Забезпечити веденнrI черги дJIя надання медичних послуг, о також
надавати на запит пацiентiв (iх законних представникiв) iнформацii щодо ik
ПОЛОЖеНIUI В черзi, в тому числi розмiщувати деперсонаrriзовану iнформацiю
з черги в мiсцлс наданнrt медичних посJtуг;

24) забезпечити надання пацiентам (ix законним представникам)
iнформацiТ про наданi iM медичнi послуги вiдповiдно до договору, в тому
ЧИСлi ПШл(ом зазначення цiеТ iнформацii в виписцi iз медичноi карти
амбулаторного (стацiонарного) хворого (Форма JФ 027lо).

15. Сторони зобов'яз5поться постiйно спiвпраIдювати з метою
забезпеченЕя напежного виконання умов договору, пiдвищення якостi та
доступностi медичного обслуговування пацiентiв, зокрема шляхом :

1) проведенЕя кожною iз cTopiH систематичного спостереження за
своечаснiстlо внесення до системи точноi та достовiрноi iнформацii, вжиття
заходiв для усунення неточностей iнформацii;

2) навчання працiвникiв державноi установи з питань, що стосуються
надання посJryг за договором, зокрема, стосовно своечасного BHeceHIuI точноi
та достовiрноi iнформацii до системи;

3) здiйснення державною установою внутрiшнього контролю за
виконаннrIм договору;

4) цроведенЕя спiльних консультацiй, робочих вiзитiв та нарад,
анкетуванrrя, анагriзу ефективностi виконання умов договору.

З метою спостереження за органiзацiею надання медичних посJý/г за
договором замовник мае право проводити монiторинг дотримання
державною установою умов договору в разi:

отриманшI iнформацii про несвоечасне внесення або BHeceHHrI
неповноi чи недостовiрноi iнформацii за договором до системи;

отримання iнформацii про
установою умов договору;

можливi порушення державною

отримання вlд пацlентlв скарг на державну установу;

неподання або подання не в повному обсязi державною установою
документiв та пояснень, що стосуються надання медичних послуг за
договором.
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fV. Звiтнiсть державноi установи

16. .ЩеРЖаВна установа зобов'язана скJIасти звiт про медичнi поспуги за
фОРМОЮ, ВСТЕlновленою у додатщу 2 до цього договору, в якому обов'язково
з€вначаютъся назва звiту, дата його скJIадення, найменуванIUI державноi
УСТанОВи, посади вiдповiдапьних осiб державноТ установи, посада, iм'я та
ПРiЗВИЩе УповновсDкеноi особи замовника. якому надасться звiт на погодження,
а ТаКОЖ ПеРелiк та обсяг надання медшших послуг, якi були виконанi за звiтний
перiод. Звiт гlро медичнi посJгуги е первинним документом. Звiт про медичнi
ПОСJryги формуеться на пiдставi iнформацii державноТ установи, у тому числi
ЩО мiститься в системi, медичноi документацii та iнших документiв, що
Пiдтверджують факт надання пацiентам медичноi допомоги вiдповiдно до
законодавства.

t7. Включенню до звiry за договором пiдлягаrоть медичнi послуги з
урахуванням таких )rмов :

1) медичнi послrуги наданi пацiенry за направленнrIм згiдно з Порядком
НаПРаВлення пацiентiв вiдповiдно до медичних показань в державнi установи
Нацiональноi академii медичних наук УкраiЪи, у яких впроваджуеться та
реапiзУеться новиЙ механiзм фiнансового забезпеченIuI наданшI третинноi
(високоспецiапiзованоi) медичноi допомоги, та порядком надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги в таких установах, затвердженим
наказом МОЗ УкраiЪи та НАМН УкраiЪи, lФiM випадкiв, коли згiдно iз
законодавством нащ)авлення не вимагаеться;

2) до системи вкJIючено необхiдн} медичну документацiю в порядку,
передбаченому законодавством.

18. ,,Щержавна установа зобов'язана подати замовнику звiт про медичнi
посJryги за встановленою формою щомiсячно, узагапьнениЙ звiт щоквартально
та щорiчно до 10 числа мiсяця (квартапу, року), насц/пного за звiтнiм.

Якщо останнiй день строку подання звiry про медичнi послуги припадае
на вихiдниЙ або святковиЙ день, ocTaHHiM днем строку поданшI вважаеться
робочий день, що настае за вихiдним або святковим днем.

19. У разi виявлення невiдповiдностей мiж даними звiry про медичнi
посJIуги та iнформацiею, що мiститься в системi, даними фiнансовоi чи
статистичноi звiтностi, медичноi доlсументацii замовник мае право подати
державнiЙ ycTaHoBi запереченЕя до звiry про медичнi посrryги протягом десяти
календарних днiв з дати його надходження. .Щержавна установа зобов'язана
розглянути запереченнrI та подати уточнений звiт про медичнi послуги з
УсУНУтими невiдповiдностями протягом трьох капендарних днiв з дати iх
надiсланIuI замовником.

20. Звiти вважаIоться прийнятими у разi ik погодження уповновФкеною
особою замовника. Подання звiтiв державна установа зобов'язана здiйснювати
В паперовому виглядi та електронному виглядi на визначенi замовником 4дреси
епектронноi пошти.
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Y. Вiдповiдальнiсть cTopiн

2|. У РаЗi НеВиконаннjI або ненапежного виконання сторончлпли cBoix
зобов'язань згiдно з цим договором вони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену
законом та цим договором.

22. У Разi встановлення за резулътатами монiторинry розбiжностей мiж
вiдомостями, поданими державною установою у звiтах про медичнi посJryги,
СТаТИСТИЧНiЙ звiтностi державноi установи, дочл\{ентЕlх, якi пiдтверджують
НаДаННя Медичних посJtуг, медичнiй документацii, iншими фактичними даними
Про наданшI медиЕIнID( послуг, або у разi самостiйного виявленнrI фактiв
РОЗбiжностi за договором державна установа зобов'язана усунути TaKi
РОЗбiЖНОСтi та надати уточнений звiт протягом п'яти календарних днiв з дати
ОТРиманнrI вiдповiдноi вимоги замовника або самостiйного виявлення факry
розбiжностi.

2З. У разi наданшI державною установою медичних послуг, що не
вiДповiдають перелiку, обсяry або якостi медичних посJIуг, передбачених цим
ДОгОВороМ, державна установа зобов'язана повернути замовнику кошти.
ПОвернення замовнику коштiв, сплачених за надання медичних послуг, що не
вiДповiдають перелiку, обсяry або якостi медичнlD( послуг, передбачених цим
ДОгоВором, не звiльняе державну установу вiд вiдшкодуваннrr шкоди, заподiяноI
пацiенry.

24. У разi подання пацiентом (його законним представником) або iншою
заiнтересованою особою замовнику скарги про то, що державна установа,
працiвники державноi установи вимагали вiд пацiента винагороду в будь-якiй
формi за медIдIнi послуги, лiкарськi засоби та медичнi вироби, що повиннi бути
наданi пацiентам згiдно з цим договором, з€tl\dовник мае право надiслати
вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.

У разi набрання законноi сили вироком суду lтро притягнення працiвника
Державноi установи до кримiнальноi вiдповiдапьностi за порушення права на
безоплатну медичну допомоry або у разi наявностi iнших достатнiх пiдстав
вважати, що така вимога мала мiсце, замовник мае право в односторонньому
порядку вiдмовитись вiд цього договору.

Vr. Розв'язапня спорiв

25. Спори мiж сторон.lми розв'язуються шляхом ведення переговорiв
або в судовому порядку.

YII. Форс-мажорнi обставини (обставини непереборноi сили)

26. Сторони звiльнrlються вiд вiдповiдапьностi за повне або часткове
невиконання cBoix зобов'язань згiдно з цим договором, якщо таке
невиконаннrI ст€tпо наслiдком обставин непереборноi сили, що виникли пiсля
УкJIадення цього договору, якi не могли бути передбаченi чи попередженi
сторонами.
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27. У разi коли внаслiдок обставин непереборноi сили обсяг
медичних послуг, наданих пацiентам, значно перевищуе обсяг або граничну
суму оплати за договором, TaKi послуги не пiдлягають oIuIaTi замовником,
якщо iнше додатково не буде погоджено сторонами IIIJIяхом внесення змiн до
договору.

28. Форс-м€Dкорними обставинами (обставинЕлми непереборноi сили)
е надзвичайнi та невiдворотнi обставини, що об'ективно унеможJIивлюють
виконанЕя зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язкiв згiдно iз
законодавчими та iншими нормативно-правовими актаNIи, а саме: загроза
вiйни, збройний конфлiкт або серйозна загроза такого конфлiкry, включ€lючи
але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, вiйськовим ембарго, дii
iноземного ворога, загапьна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi дii, оголошена та
неоголошена вiйна, дii суспiльного ворога, збурення, акти тероризму,
диверсii, пiратства, безл4ди, вторгненIuI, блокада, ревоrпоцiя, заколот,
повстанЕя, MacoBi заворушення, введення комендантськоi години,
експропрiацiя, примусове вил)ченшI, захопленЕя державноi установи,
реквiзицiя, lром4дська демонстрацiя, сцrайк, аварiя, протиправнi дii TpeTix
осiб, пожежа, вибух, тривапi перерви в роботi транспорту, регламентованi
уп{овами вiдповiдних рiшень та актами державних органiв, закриття
морських проток, заборона (обмеження) експорry/iмпорту тощо, а також
викликанi винятковими погодними умовами i стихiйним лихом, а саме:
епiдемiя, сильний шторм, цикJIон, ураган, торнадо, буревiй, повiнь,
нагромадження cHiry, ожеледъ, град, заморозки, замерзанЕя моря, проток,
портiв, перевалiв, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просiдання i зсув

Фунту, iншi стихiйнi лиха тощо.

29. У разi виникнення обставин, визначених у гryнктi 28 роздiry VI
цього договору, сторона, яка зазнапа ix впливу, повинна негайно за

допомогою будь-яких доступних засобiв повiдомити про TaKi обставини
iншiй cTopoHi у максимапьно стислий строк шляхом н4дiслання письмового
повiдомлення про настання таких обставин. Повiдомлення про обставини
непереборноi сили повинне мiстити вичерпну iнформацiю про природу
обставин непереборноi сили, час ik настання та оцiнку ik впливу на
можливiсть сторони викоIцrвати своi зобов'язання згiдно з цим договором та
на порядок виконаннrI зобов'язань згiдно з цим договором у разi, коли це
можливо.

30. У разi коли дiя обставин, визначених у пунктi 28 роздiлry VI цього
договору, припиняеться, сторона, яка зазнапа ik впливу, зобов'язана негайно,
€ше в будь-якому випадку в строк не пiзнiше 24 годин з моменту, коли
сторона дiзналась або повинна була дiзнатися про припиненЕя зазначених
обставин, письмово повiдомити iншiй cTopoHi про iх гц)ипинення. У такому
повiдомленнi повиннi мiститись iнформацiя про час припинення дii таких
обставин та строк, протягом якого сторона виконае своi зобов'язання за

договором.
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З 1. Наявнiсть та строк дii обставин непереборноi
пiдтверджуються Торгово-промисловою паJIатою Украiни

сили
та

уповновa)кеними нею регiон€tпьними торгово-промисловими палатами.

32. У разi коли сторона, яка зЕвнала дii обставин непереборноi сипи,
не надiслала або несвоечасно надiслала повiдомлення про обставини
непереборноТ сили) як це визначено у пунктi 29 роздiлу VI цъого договору,
така сторона втрачае право посилатися на обставини непереборноi сили як на
пiдставу для звiльнення вiд вiдповiдальностi за повне або часткове
невиконання cBoik зобов'язань згiдно з цим договором.

33. У разi коли дiя обставин, зазначених у пунктi 28 роздilry VI цього
договору, ц)ивае бiльше нiж 30 календарних днiв, кожна iз cTopiH мае право

розiрвати договiр та не несе вiдповiдальнiсть за таке розiрваншI за умови, що
вона повiдомить про це iншiй cTopoHi не пiзнiше нiж за десять календарних

днiв до розiрвання договору.

VПI. Строк дii договору

34. Умови цього договору застосовуються до вiдносин мiж сторонами,
якi виникли до його укладеншI з << 01>> сiчня 202L року.

35. ,Щоговiр вважаетъся укJIаденим та набирае чинностi з дати Його

пiдписання обома сторонами, якщо iнше не передбачено в додатку до ДогОВОРУ,
а"ле не ранiше дати встановлення в кошторисi вiдповiдного бюджетнОгО

призначення для з€tмовника на вiдповiдний piK.

36. .Щержавна установа зобов'язана надавати пацiентам медиЕIнi посrryги
протягом строку дii цього договору. Фiнансовi зобов'язання за ДОгоВорОМ

залиш€лються чинними до моменту ix виконання сторонами.

IX. ,,Щострокове припиненпя дii договору

37. Щiя цього договору може бути достроково припинена на пiдставах,
передбачених законом та цим договором.

38. Одностороння вiдмова державноi установи вiд договору не

допускаеться, KpiM випадкiв, передбачених цим договором та законом.

39. Замовник мае право повнiстю або частково вiдмовитися вiд договорУ
в односторонньому порядку в разi:

1) якщо державна установа не виконус зобов'язань, передбачених
пунктом 1 роздilry I цъого договору;

2) анушовання або закiнчення строку дii лiцензii державноi установи на
провадженЕя господарськоi дiяльностi з медичноi практики або iнших лiценЗiй
чи дозволiв, що необхiднi для надання медичних послуг третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги згiдно з цим договором;

3) невiдповiдностi державноi установи вимогам до надання медиIIних
посJIуг, встановлених законодавством;
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4) запуlення до наданнrt медичноi допомоги осiб, якi не мають права
надавати таку допомоry;

5) подання замовнику завiдомо недостовiрних вiдомостей про н€lявне в

державнiй ycTaHoBi матерiапъно-технiчне оснаIцення (в тому числi обл4днання)
дJIя надання медичних послуг згiдно з договором, перелiк працiвникiв в

державнiй ycTaHoBi, графiк ix роботи;

6) у випадку, передбаченому гý.нктом 24 роздiлу V цього договору.

40. Якщо замовник, здiйснивши процедуру контролю в державнiй
ycTaHoBi, встановлюе повторнi або системнi порушення договору або якщо
державна установа пiсля повiдомлення про призупинення договору не усувае
порушень у строк, встановлений замовником. Пiсля закiнчення строку на

усунення порушень, виконання договору може бути повнiстю або частково
призупинено на 30 днiв.

4|. За наявностi пiдстав, визначених у пiдпунктi 1 пунктi 39 роздiлу VIII
цього договору, виконанIuI цього договору повнiстю або частково автоматично
призупиняеться. У такому разi окреме повiдомлення про призупинення дii
цього договору державнiй ycTaHoBi вiд замовника не надсилаеться. Виконання
договору вiдновлюеться пiсля письмового погодження замовника, апе не

ранiше вiдновлення дii лiцензii на щровадження господарськоi дiяльностi з
медичноi практики.

42. .Щержавна установа мае право розiрвати договiр в односторонньому
порядку, якщо замовник протягом двох мiсяцiв поспiль не виконуе
зобов'язаннrI, передбаченi в пiдпунктi 1 гryнкry 12 роздilry III цього договору.

43. Сторони мЕtють право вимагати дострокового розiрвання цього
договору у випадка)q передбаченшr законом.

Х. Прикiпцевi положення

44. Буль-якi змiни та доповнення до цього договору вважаються
чинними та обов'язковими для cTopiн за умови, що вони викJIаденi в письмовiй

формi i пiдписанi уповноваженими представниками.

45. У разi внесення змiн до нормативно-правових aKTiB, якi
регламентуIоть надання i оплаry медичних посJryг, сторони iнiцiюють
консультацii мiж собою щодо необхiдностi внесення змiн до цього договору та
його подальшого виконання.

46. Усе листування мiж сторонапли здiйснюетъся украiЪською мовою,
Yci повiдомлення та iншi документи вважшоться дiйсними i представленими в
напежному порядку, якщо щrед'являються особисто з пiдтвердженЕям
отримання або надсил€lються рекомендованим листом, по електроннiй поштi з
пiдтвердженням отримання.

47.У разi змiни реквiзитiв, сторона повiдомляе iншу стороЕу протягом 3

робочих днiв.
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48. Сторони несуть повну вiдповiдапьнiсть за повноту та достовiрнiсть
iнформаIдii, зазначеноi у договорi та ризик настання несприятливих наслiдкiв у
разi неповiдомленця iншiй cTopoHi про змiну такоТ iнформацii.

49. Щей договiр укJIадаеться i пiдписуеться у 2 примiрниках, що мають
однакову юридичну сиJry.

50. Yci додатки до цього договору е його невiд'смною частиною.

XI. ,.Щолатки до договору

51. Невiд'емною частиною цього договору е:

,Щодаток 1 - Перелiк медичних посJryг з наданIuI третинноi
(високоспецiатliзованоi) медичноi допомоги, що надаеться в державнiй
ycTaHoBi <<Нацiонагrьний науковий центр <<Iнститут кардiологii iMeHi
академiка М.Д. Стражескa> НацiонагrьноI академii медиIIних наук Украiни;

,Щодаток 2 Звiт про наданi медичнi послуги третинноi
(високоспецiапiзованоi) медичноi допомоги державноi установи
<<Нацiональний науковий центр <<Iнститут кардiологii iMeHi академiка М.Д.
Стражескa> Нацiонагlьноi академii медичних наук УкраiЪи (Зразок).

Реквiзити cTopiH
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Код згiдно з еДРПОУ:0006|125 Код згiдно з еДРПОУ:020 11893
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Щодаток 1

!о !оговору про медичне обслуговування
населення мiж НацiончlJIьI{ою академiсtо
I\4едичних наук Уrrраiни та державною
ycTaнoBolo кНацiональний науко виiт центр
<<Iнститут карлiологii iMeHi академiка VI.Д.
Стражеска)) НацiонапьноI академii N{едичних
наук УкраТни, яка впроваджуе та реалiзуе
новий Nлеханiзм фiнансового забезпечення
надання третинноi (високоспецiалiзованоi)
медичноi допомоги в окремих науково-
дослiдних установах НацiональноТ акадеплii
медичних наук Украiни
вiд d,!/Ё Иа".{ уr,
(пункт 2 роздiлу I Щоговору)

пЕрЕлIк
медиtIних послуг з надання третинноi (високоспецiагliзованоi) медичноi допомоги, що
надаеться в державнiй ycTaHoBi <<Нацiональний науковий центр <<Iнстиryт кардiологii

iMeHi академiка М.Д. Стражескa> Нацiональноi академii медичних наук УкраiЪи

Nь
з/п

Назва медичноi послуги Тариф
за

одиницю
медичноТ
послуги*

(грн.)

Адреса
надання
медичноi
послуги

1

Iмплантацiя ресинхронiзацiйного трикамерного штуIного водiя

рLrгму серця (CRT-D) при серцевiй недостатностi
(функцiональний клас II-IV за NYHA)

20 4в9,00 вул.
Народного
Ополчення,

5,IvI. КиТв
2 Iмплантацiя двокамерного штучного водiя ритму серця (DDD)

при передсердно-шлуночкових блокадах
18 79I,00

.\
J Замiна однокамерного штучного водiя ритму серця (DDD) при

п9редсердно-пшуночковlrх блокадах
17 |72,00

4 Замiна ресинхронiзацiйного трикамерного штучного водiя ритму
серця СРТ-Р

16 665,00

5 Замiна ресинхронiзацiйного трикамерного штучного водiя ритму
серця CPT-D

20 476,00

6 Замiна двокамерного штучного водiя ритму серIц (DDD) при
передсердно-шлуночкових блокадах

17 710,00

] Iмплантацiя ресинхронiзацiйного трикамерного штучного водiя
ритму серця (CRT-p) при серцевiй недостатностi
(функцiональний клас II-IV за NYHA)

19 043,00

8 Радiочастотна абляцiя при життезагрозливiй шлуночковiй
тахiкардii з навiгацiею

|9 657,00

9 Радiочастотна абляцiя субстрату суправентрикулярноi тахiкардii 17 5 15,00



(класична) через камеру правого передсердя

10 Iмплантацiя однокамерного кардiовертера-дефiбрилятора 21 225,00

11 Iмплантацiя двокамерного кардiовертера-дефiбрилятора при
шлуночкових тахiкарлiях iз високим ризиком раптовоТ серцевоi
cMepTi

2з з29,00

I2 Генетична дiагностика, пiдбiр терапii та iмплаtrтацiя
карлiовертера-дефiбрилятора при синдромi Бругада та синдромi
подовженого iнтервалу QT

20 889,00

13 Перкутанна транслюмiнальна ангiопластика i стентування
коронарних артерiй та фармакологiчнi iнтервенцii при
нестабiльнiй стенокардii з подаJIьшою карлiореабiлiтацiею

25 854,00

|4 Терапевтичнi iнтервенцii та апаратна терапiя хворих на
нестабiльну стенокардiю, яким не проводилися iнтервенцiйнi
втр)цання, з подtlпьшою карлiореабiлiтацiею

|7 967,00

15 Коронароангiографiя з лiвосторонньою катетеризацiею серця та
лiкування гостроi iшемiчноТ хвороби серIц (у тому числi з
карлiомiопатiею Такоцубо), та оцiнка гемодинамiчноi
значимостi помiрних коронарних стенозiв iз використанням
iнвазивноi технологii визначення фракцiйного коронарного
резерву (Fractional Flow Rеsеrче, FFR)

19 633,00

16 Перкуганна транслюмiна.ltьна ангiопластика i стентуванrrя
коронарних артерiй та iнтенсивнi iнтервенцii при гострому
iнфарктi мiокарла iз зубцем Q з подальшою карлiореабiлiтацiею

з7 3 81,00

|7 Терапевтичнi iнтервенцii та апаратна терапiя хворих при
гострому iнфарктi мiокарда iз зубцем Q, яким не проводилися
iнтервенцiйнi втручанII;I, з подiшьшою кардiореабiлiтацiею

2з 7 47,00

18 Перкуганна транслюмiнальна ангiопластика i стентування
коронарних артерiй та iнтенсивнi фармакологiчнi iнтервенцii
при гострому iнфарктi мiокарда без зубця Q з подальшою
карлiореабiлiтацiею

3 1 8 14,00

19 Терапевтичнi iнтервенцii та апаратна терапiя хворих при
гострому iнфарктi мiокарда без зубця Q, яким не проводилися
iнтервенцiйнi втручання, з подtlльшою кардiореабiлiтацiсю

2I 199,00

20 Перкуганна транслюмiнальна коронарна ангiопластика iз
cTeHTyBaHIuIM та внутрiшньосудинною оцiнкою адекватностi
iмплантацii стента, наявностi внутрiшньокоронарноТ дисекцii та
використанIuIм оптичноi когерентноi томографiТ (Optical
Coherence Tomography, ОСТ) при нестабiльнiй стенокардii

25 080,00

2| Перкутанна транслюмiна:lьна коронарна ангiопластика iз
cTeIITyBaHIuIM та внутрiшньосудинною оцiнкою адекватностi
iмплантацii стента, наявностi внутрiшньокоронарноi дисекцii та
використанням оптичноi когерентноi томографii (Optical
Coherence Tomography, ОСТ) при гострому iнфарктi мiокарла
без зубця Q

27 459,00

22 Перкутанна транслюмiнальна коронарна ангiопластика iз 25 972,00



стентуванням та внутрiшньосудинною оцiнкою адекватностi
iмплантацii стеrrга, наявностi внутрiшньокоронарноi дисекцiТ та
використанням оптичноi когеренгноi томографiI (Optical
Coherence Tomography, ОСТ) при гострому iнфарктi мiокарда iз
зубцем Q

2з Iнтенсивнi фарrакологiчнi
гострим легеневим серцем
ранньоТ cMepTi

iнтервенцii при легеневiй емболiI з
при промiжному високому ризику

3 5 97 8,00

24 Iнтенсивнi фармакологiчнi iнтервенцii при легеневiй емболiТ з
гострим легеневим серцем при високому ризику paHHboi cMepTi

54 5б8,00

25 Iмплантацiя однокамерного штучного водiя ритму серця при
порушеннях ритму та провiдностi серця - передсердно-
шлуночкових блокадах

|7 177,00

26 Електроiмпульсна терапiя миготливоi аритмii при високому
ризику порушення мозкового кровообiгу та раптовоi cMepTi

13 458,00

2] Медикаментозна карлiоверсiя у пацiснтiв iз персистуючою
фiбриляцiею передсердь при високому ризику порушеншI
мозкового кровообiгу та рагIтовоi cMepTi

18 |4з,00

28 Катетерна абляцiя аритмогенного вогнища або додаткових
шляхiв проведення iз залl"rенням камери лiвого передсердя при
синдромах передчасного збудженнrI шлуночкiв та
пароксизмальних суправентрикулярних тахiкардiях

15 61 1,00

29 Iзоляцiя легеневоi вени шJuIхом черсзшкiрного доступу при
фiбрилячii передсердь

2| 973,00

з0 Катетерна абляцiя аритмогенного вогнища або додаткових
шляхiв проведення iз залученIuIм обох передсердних камер при
синдромах передчасного збулжоння шлуночкiв та
пароксизмаJIьних суправеIIтрикулярних тахiкардiях

16 997,00

31 Катетерна абляцiя аритмогенного вогнища або додаткових
шляхiв атрiовентрикулярного проведення при синдромах
передчасного збудженшI шлуночкiв, пароксизмаJIьних
тахiкардiях, ектопiчних екстрасистолах

18 778,00

з2 Замiна генератора ресиIжронiзуючого пристрою при серчевiй
недостатностi

17 922,00

naJJ Iмплантацiя пiдшкiрного рекордера електрокардiографа для
довготривutлого монiторингу ритму серIц при неугочнених
порушеннях ритму та синкоп€шьних станах

16 3 80,00

з4 В ида-пення пiдшкiрного рекордера електрокардiографа для
довготривЕtлого монiторингу ритму серця при Ееуточнених
порушеннях ритму та синкопtшьних станах

13 610

35 Iнвазивне електрофiзiологiчне дослiдженшI при синдромах
передчааного збудженIuI чrлуночкiв, суправентрикулярних та
шлуночкових пароксизмilльних тахiкардiях та синкопальних
станах

|7 948,00

зб Черезстравохiдне електрофiзiологiчне дослiдження при |6 268,00



синдромах передчасного збудження шлуночкiв,
пароксизмальних тахiкарлiях та синкопЕIJIьних станах

з7 ВiдновленшI ритму серця при трiпотiннi передсердь методом
черезстравохiдноi електрокардiостимуляцiТ

|4 798,00

38 Iндивiдуальний покроковий пiдбiр фармакотерапевтичних
iнтервенцiй при скJIадних порушеннrIх ритму серllя iз
застосуванням апаратних методiв контролю

19 188,00

з9 Iнтенсивнi iндивiдуалiзованi фармакологiчнi irrтервенцiI при
резистентнiй/псевдорезистентнiй артерiальнiй гiпертензii з
гiпертензивним серцем, ускJIадненiй фiбриляцiею передсердь
та/або серцевою недостатнiстrо (функцiона-пьний клас II-III за
NYHA)

8 7з6,00

40 Iнтенсивнi iндивiдуалiзованi фармакологiчнi iнтервенцiТ при
резистентнiй/псевдорезистентнiй apTepia-TrbHiй гiпертензii з
хронiчним захворюванням нирок II-IV стадii та нирковою
недостатнiстrо

9 3 16,00

4| Iнтенсивнi iндивiдуалiзованi фармакологiчнi iнтервенцii при
резистентнiй/псевдорезистентнiй артерiальнiй гiпертензiI з
поеднанням гiпертензивного серця (ускладненiй фiбриляцiею
передсердь таlабо серцевою недостатнiстrо та хронiчних
захворюванIuIх нирок II-IV стадii (функцiональний клас II-III
за NYHA)

11 052,00

42 Високотехнологiчна променева дiагностика та iндивiдуалiзованi
iнтенсивнi фармакологiчнi iнтервенцiТ у хворих на
резистентну/псевдорезистеЕгну артерiальну гiпертензiю з
перенесеним iнсультом/ТIА Tal або з когнiтивними порушеннями

8 227,00

4з Фармакотерапевтичнi irrтервенцii при гiпертензивних кризах з
кардiальними або церебральними ускJIадненнями (за
неможливостi амбулаторного монiторингу стану пацiснта)

9 780,00

44 Високотехнологiчна диференцiйна дiагностика та
iндивiдуаrriзованi iнтенсивнi фармакотерапевтичнi iнтервенцii
вторинних артерiальних гiпертензiй (ендокриннi, нирково-
васкулярнi, пов'язанi з iншими нирковими порушеннями)

8 729,00

45 Iнтервенцiйна (перкутанна транслюмiнальна балонна
ангiопластика ниркових артерiй iз стеrrтуванням) та
фармакотерапiя реноваскулярноi артер iальноi гiпертенз ii, у тому
числi з проведенtulм експертних дослiджень та втручань

17 з70,00

46 Катетеризацiя правих вiддiлiв серця при первиннiй легеневiй
гiпертензii та лiкування специфiчною терапiсю (антагонiсти
рецепторiв ендотелiну, iнгiбiтори фосфодiестерази i
стимуJrятори розчинноI гуанiлатциклази)

26 00 1,00

41 Катетеризацiя правих вiддiлiв серця при вториннiй легеневiй
гiпертензii та лiкування специфiчною терапiсю (антагонiсти
рецегlторiв ендотелiну, iнгiбiтори фосфодiестерази i
стимулятори розчинноi гуанiлатциклази)

26 165,00

48 Високотехнологiчна вiзуалiзацiя мiокарда i вiнцевих артерiй, 1 5 5 83,00



дiагностичнi стрес-тести i фармакологiчна iнтервенцiя у хворих
з iшемiчною хворобою серця, стенокардiею (функцiональний
клас III-IV за NYНА)

49 Коронароангiографiя та перкутанна транслюмiнальна
ангiопластика iз cTeHTyBaHIuIM у хворих з iшемiчною хворобою
ceplи, стенокардiсю, якi н€шежать до категорii високого ризику
коронарноi cMepTi, та оцiнка гемодинамiчноi значимостi
помiрних коронарних стенозiв з використанням iнвазивноi
технологii визначення фракцiйного коронарного резерву
(Fractional Flow Reserve, FFR) (функцiона-гtьний клас II-IV за
NYHA)

17 4з0,00

50 CTpec-TecTyBaHIuI, методи вiзуалiзацiТ для визначення функцii
серця (ехокарлiографiя, стрес-ехокарлiографiя з добугамiном,
комп'ютерна томо|рафiя, магнiтно-резонансна томографiя з
контрастуванням), фармакологiчна iнтервенцiя у хворих з
iшемiчною карлiомiопатiею (функцiональний клас II-IV за
NYHA)

15 53 8,00

51 Високотехнологiчна дiагностична вiзуалiзацiя мiокарда i
вiнцевих артерiй, iнтенсивнi фармакологiчнi та
нефармакологiчнi iнтервенцiТ у пацiснтiв з рефрактерною
стенокардiею пiсля реваскуляризацiТ мiокарда
(стентуван няl аортокоронарне шунтування)

21 048,00

52 Високотехнологiчна дiагностична вiзуалiзацiя мiокарда i
вiнцевих артерiй, стрес-тести для дiагностики вtвоспастичноi,
мiкроваскулярноТ стенокардiТ та безбольовоi iшемii мiокарда з
iнтенсивною iндивiдуалiзованою фармакологiчною iнтервенцiею

13 1 1 1,00

53 Високотехнологiчна дiагностична вiзуа;riзацiя, стрес-тести,
коронароангiографiя у коморбiдних хворих з iшемiчною
хворобою ceplц високоi категорii скIIадностi з фармакологiчною
iнтервенцiсю

|4 014,00

54 Щiагностична вiзуалiзацiя та фармакологiчнi iтrгервенцii при
гiпертрофiчнiй карлiомiопатiТ та некомпактнiй карлiомiопатii,
ускладненiй порушеннями серцевого ритму з високим ризиком
раптовоI кардiальноi cMepTi

12 063,00

55 Щiагностична вiзуалiзацiя та фармакологiчнi iнтервенцiТ у
хворих з рестриктивною карлiомiопатiсю з серцевою
недостатнiстю та з порушеннями ритму серця (функцiональний
клас III-IV за NYHA)

11 887,00

56 Коронаровентрикулографiя, дiагностична вiзуалiзацiя та
фармакологiчнi iнтервенцii у хворих з дилятацiйною
карлiомiопатiею iз серцевою недостатнiстю та з порушенIшми
ритму серIц (функцiональний клас III-IV за NYНА)

15 29I,00

57 ,Щiагностична вiзуалiзацiя та фармакологiчнi iнтервенцii при
гострому дифузному мiокарлитi iз серцевою недостатнiстю з
порушеншIми ритму серця (функцiональний клас III-IV за
NYHA)

13 924,00

58 Щiагностична вiзуалiзацiя, коронаровентрикулографiя та 1 1 818,00



фармакологiчнi iнтервенцiТ у хворих iз хронiчним дифузним
мiокардитом iз серцевою недостатнiспо з порушенtulми ритму
серця (функцiона;lьний клас III-IV за NYHA)

59 ,Щiагностичнi тестио вiзуалiзацiя та фармакологiчнi iнтервенцiТ
при серцево-судинних ускJIадненIrIх, зумовлених полiхiмiо- та
променевою терапiсю в онкологiчних хворих

7 з82,00

60 Високотехнологiчна дiагностика та фармакотерапевтичнi
irrтервенцii в онкологiчних хворих iз карлiоваскуJIярними
захворюваннями перед проведенням протипухJIинноi терапii

8 9L2

61 Irrтенсивнi iндивiдуалiзованi фармакологiчнi iкгервенцii у
хворих з iшемiчною хворобою серчя в поеднаннi з
коморбiдними станами

12 204,00

62 Iнтенсивнi iндивiдуалiзованi фармакологiчнi iнтервенцii при
декомпенсованiй серчевiй недостатностi (de почо або як
декомпенсацiя хронiчноi серцевоi недостатностi) високоI
категорii складностi

1 1 287,00

бз ,Щiагностичне генетичне типуванIuI та проведення каскадного
скринiнry, фармакотерапевнична iнтервенцiя гомо- i
гетерозиготних сiмейних гiперхолестеринемiй

9 170,00

64 ,Щiагностичне генетиIIне типування та проведенIuI каскадного
скринiнгу, фармакотерапевнична iнтервенцiя гомо- i
готерозиготних сiмейних гiпертриглiцеридемiй

9 04 1,00

65 Щiагностичне генетичне типуваншI та проведенIuI каскадного
скринiнгу, фармакотерапевнична iнтервенцiя резистентних
змiшаних дислiпiдемiй

9 27 0,00

66 Щiагностична вiзуалiзацiя та фармакологiчна iтrгервенцiя у
хворих на хронiчну iшемiчну хворобу ceplи, карлiосклероз та
дислiпiдемiю на фонi ендокринних захворювань (цукрового
дiабету та гiпотиреозу)

12 469,00

67 Щiагностична вiзуалiзацiя, гiстохiмiчне дослiдження та
фармакологiчнi iнтервенцiТ при ювенiльнiй iдiопатичнiй
артерiальнiЙ кальциф iкацiТ

10 195,00

68 !iагностична вiзуалiзацiя та фармакологiчнi iнтервенцii при
гострому перикардитi iз серцевою недостатнiстю, у тому числi
при гострому неспецифiчному iдiопатичному перикардитi та
iнфекчiйному перикардrгi (функцiональний клас II-IV за
NYHA)

13 1 5 5,00

69 Щiагностична вiзуалiзацiя, коронаровеIттрикулографiя та
фармакологiчнi iнтервенцiТ при хронiчнiй ревматичнiй хворобi
серIи iз ураженням аортttпьного, мiтрального та
трикуспiдаJIьного кJIапана та поеднаних вад серIц, у тому числi
iз серцевою недостатнiстrо та порушеннrIми ритму ceplи
(функцiональний клас III-IV за NYHA)

13 594,00

70 В исокотехнол о гiчна дi агно стик а т а ф ар м акотер ап евтичнi 13 503,00



iнтервенцiI у хворих з кардiомегапiсю та серцевою
недостатнiстю, фiбриляцiею передсердь, шлуночковими
порушеннями ритму Tal або порушеннями провiдностi
(функцiональний кJIас II-IV за NYHA)

7I ,Щiагностична вiзуалiзацiя, коронаровентрикулографiя та
фармакологiчнi iнтервенцii при диференцiйнiй дiагностицi
кардiомегалiй iз гiпертрофiею або дилятацiею шлуночкiв серця
iз серцсвою недостатнiстю та загрозливими для життя
порушенIIями ритму серця (функцiональний клас III-IV за
NYHA)

30 82з,00

72 Iнгенсивна фармакологiчна iнтервенцiя при
гостродекомпенсованiй застiйнiй (лiвошлуночковiй або
бiвентрикулярнiй) серuевiй недостатностi (функцiональний клас
IV за NYHA)

17 5 87,00

7з Фармакологiчнi iнтервенцii та iмплантацiя постiйного пристрою
ресинхронiзацii серця (CRT) у пацiеrrгiв iз серцевою
недостатнiстrо (лiвошлуночковою або бiвентрикулярною)
(функцiональний клас III-IV за NYHA)

21 159,00

74 Iмплантацiя постiйного кардiовертера-дефiбрилятора у пацiентiв
iз хронiчною серцевою недостатнiстrо, шлуночковими
тахiкарлiями iз високим ризиком раптовоi серчевоi cMepTi

19 629,00

75 Iмуносупресивна фармакологiчна iнтервенцiя аугоiмунного
кризу у хворих на системний червоний вiвчак i спорiдненi стани
з резистентним перебiгом

17 298,00

76 Iмуносупресивнi iнтервенцii при iдiопатичних запiшьних
мiопатiях iз резистентним перебiгом

|7 87 4,00

77 Iмуносупресивна фармакологiчна iнтервенцiя при вузликовому
полiартерiihi i спорiднених станах

19 192,00

78 Iмуносупресивна фармакологiчна iнтервенцiя та бiологiчна
терапiя при некротизуючiй васкулопатii, у тому числi
антинейтроф iльнi цитоплtвматичнi антитiл а (АНЦА) -асоцiйованому системному некротизуючому васкулiтi
(гранулематоз iз полiангiiтом, еозинофiльний гранулематозний
полiангiiт, мiкроскопiчний полiангi'ф

81 819,00

79 Iмуносупресивна фармакологiчна iнтервенцiя при
некротизуючiй васкулопатii, у тому числi антинейтрофiльнi
цитопл.lзматичнi антитiла (АНЦА) - асоцiйованому
системному некротизуючому васкулiтi

19 270,00

80 Iмуносупресивна терапiя при системному склерозi, у тому числi
iз наявнiстю вторинноi легеневоi гiпертензii

|7 32з,00

81 Iмуносупресивна iнтервенцiя та бiологiчна терапiя хворих на
ревматоiдний артрит iз системними урzDкеннями, резистентним
перебiгом, у тому числi iз синдромом Стiлла та синдромом
Фелтi

7 4 980,00

82 Iмуносупресивна iнтервенцiя хворих на ревматоiдний артрит з
системними ур{Dкеннями, резистентним перебiгом, у тому числi

12 21 7,00



iз синдромом Стiллата синдромом Фелтi

83 Iмуносупресивна iнтервенцiя та бiологiчна терапiя хворих на
ювенiльний артрит у дорослих iз системними ускJIадненtuIми та
резистентним перебiгом

зз 899,00

84 Iмуносупресивна терапiя хворих на ювенiльний артрит у
дорослих iз системними ускJIадненнями та резистентним
перебiгом

|2 225,00

85 Iмуносупресивна та бiологiчна iнтервенцiя хворих на
анкiлозуючий спондилiт, у тому числi з ураженням аорти та
клапанiв серця

66 8 12,00

86 Iмуносупресивнi iнтервенцii у хворих на анкiлозуючий
спондилiт, у тому числi iз ураженшIм аорти та кJIапанiв серчя

|4 346,00

87 Iмуносупресивна, бiологiчна iнтервенцiя та ефферентна терапiя
хворих на псорiатичну артропатiю з важким перебiгом та
наявнiстю спондилiта

68 394,00

88 Iмуносупресивна iнтервенцiя та ефферентна терапiя хворих на
псорiатичну артропатiю з вalкким перебiгом та на,явнiстrо
спондилiта

1 6 03 5,00

89 ВiдновлювilJlьне iндивiдуалiзоване лiкування з використанням
програматорiв, фармакологiчних iнтервенцiй та фiзичних
апаратних вiдновлювttпьних програм у хворих iз порушеннями
ритму серця та провiдностi з високим ризиком раптовоi cMepTi
пiсля iмплантацiI кардiовертера-дефiбрилятора або штучного
водiя ритму серця

13 060,00

90 Iмплантацiя пристрою для стимуляцiТ пучка Гiса 28 584,00

91 Фармакологiчнi iнтервенцii та фiзичнi апаратнi вiдновлюва-тlьнi
iндивiдуалiзованi програми для хворих пiсля хiрургiчних
втручань : аортокоронарного шунтуваннrI, протезуваншI клапанiв
серця, операцii Азакi, резекцii аневризми серця, резекцii
ансвризми аорти, пiсля ангiопластики i стенryвання коронарних
артерiй

17 368,00

92 Персона-пiзованi фармакологiчнi та психотерапевтичнi
iнтервенцii у хворих iз стрес-асоцiйованими серцево-судинними
захворюваннJIми iз резистентним перебiгом

7 303,00

93 С кринiнгова високоспецi ал iзов ана дiагностика серцево-
судинних хвороб

1 487,00

94 Скринiнгова високоспецiалiзована дiагностика ревматичних
хвороб

1 427,00

95 Експертна високоспецiалiзована дiагностика серцево-судинних
хвороб

1 956,00

96 Експертна високоспецiалiзована дiагностика ревматичних
хвороб

1 548,00



9

*У разi коли пiд час надання вiдповiдноi послуги витрати Ira медичнi
1 000 гривень, тариф за одиницю послуги збiльшуеться на таку суму

фiнансування нового NIеханiзму фiнансового забезпеаIення
(високоспецiа_шiзованоi) медичноi допомоги

вироби перевиIцують
в межах бюджетного
надання третинноi

злмовник дЕр}Itлвнл устлновл

Державна установа <<Нацiоналън пй
ауковий центр <<rнститут кардiологii iMeHi
академiка М.Д. Стражеска>> Нацiональноi

академii медичних наук Украiни

НЛЦIОНАЛЬНЛ ЛКАДЕМIЯ
МЕДИЧНИХ НЛУК УКРЛIНИ

Електронна адре са; stragh. cardio@gmail. соm

Мiсцезнаходження
Адреса: вул. Народного Ополчення, 5,

м. КиТв,03 151

Телефо" : (044) 27 5 -66-22
Електронна адреса: аmп I @ukr.net

IVIiсцезнаходження
Адреса: вул. Герцена, 12,
м. Киiв, 04050
Телефо" : (044)48 9 -З9-8 1

Код згiдно з СЛРПОУ:020 11893Код згiдно з еЛРПОУ:00061125
Реквiзити рахунку:
UA I 482017 203 43 1 1 0002000006 684
в Щ[tСУ у м. Кисвi

Реквiзити рахунку:
UA70820 17 20з 4з1 0000 1 000006 404
в ДКСУ у м. Киевi
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(к.10+к.11)
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