
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 20.09.2021 
№ 95/1

Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування

які надає Державна установа "Національний науковий центр 
"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМИ України

Код
послуги

*
Найменування послуги Одиниця

виміру

Тариф за 1 послугу, грн.
Тариф без 
ПДВ, грн.

ПДВ,
грн.

Тариф з 
ПДВ, грн.

1 Первинна консультація лікаря
11 Первинна консультація лікаря кардіолога

111 Первинна консультація лікаря кардіолога вищої категорії, 
доктора медичних наук послуга 570

112 Первинна консультація лікаря кардіолога вищої категорії, 
кандидата медичних наук послуга 495

113 Первинна консультація лікаря кардіолога вищої категорії послуга 410

12 Первинна консультація лікаря ревматолога

121 Первинна консультація лікаря ревматолога вищої 
категорії доктора медичних наук послуга 570

122 Первинна консультація лікаря ревматолога вищої 
категорії кандидата медичних наук послуга 495

123 Первинна консультація лікаря ревматолога вищої 
категорії послуга 410

13 Первинна консультація інших лікарів

131 Первинна консультація лікаря вищої категорії доктора 
медичних наук послуга 570

132 Первинна консультація лікаря вищої категорії кандидата 
медичних наук послуга 495

133 Первинна консультація лікаря невропатолога вищої 
категорії послуга 300

134 Первинна консультація лікаря-ендокринолога вищої 
категорії послуга 300

135 Первинна консультація лікаря-офтальмолога вищої 
категорії послуга 300

136 Первинна консультація лікаря-хірурга вищої категорії послуга 300

137 Первинна консультація лікаря-психотерапевта вищої 
категорії послуга 300

138 Первинна консультація лікаря рентгенолога вищої 
категорії послуга 100

139 Первинна консультація лікаря фізіотерапевта вищої 
категорії послуга 100

2 Повторна консультація лікаря

211 Повторна консультація лікаря вищої категорії доктора 
медичних наук послуга 290

212 Повторна консультація лікаря вищої категорії кандидата 
медичних наук

послуга 200

213 Повторна консультація лікаря вищої категорії послуга 150

3 Пакети послуг
31 Первинна консультація + дослідження
311 Первинна консультація лікаря вищої категорії + ЕКГ послуга 490
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Тариф за 1 послугу, грн.
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312 Первинна консультація лікаря вищої категорії + 
ЕКГ+ЕХО КГ послуга 900

313 Первинна консультація лікаря вищої категорії + 
Е^СГ+ЕХО КГ+ВЕМ послуга 1 500

32 Повторна консультація + дослідження
321 Повторна консультація лікаря вищої категорії + ЕКГ послуга 250
322 Повторна консультація лікаря вищої категорії + 

ЕКГ+ЕХО КГ послуга 700

323 Повторна консультація лікаря вищої категорії + 
ЕКГ+ЕХО КГ+ВЕМ послуга 1 300

Ф ункціональна діагностика та ультразвукові 
дослідження

4 Функціональна діагностика

411 ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях досліджен
ня 125

412 Розшифровка ЕКГ послуга 100
413 ХоЛтеровський моніторинг ЕКГ (1 доба) досліджен

ня 500
414 Теїшінова розшифровка ЕКГ по Холтеру послуга 150
415 Добовий моніторинг артеріального тиску досліджен

ня 250

416 Комбінований моніторинг ЕКГ + артеріальний тиск досліджен
ня 700

417 Велоергометрія досліджен
ня 600

418 Проба з дозованим фізичним навантаженням на 
"Тііедмілі"

досліджен
ня 700

5 Ультразвукові дослідження
51 ЕХО КГ

511 Ехокардіографія послуга 500
512 Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим 

картуванням послуга 600

513 Стресе ехокардіографія з фізичним навантаженням послуга 1 500
514 Стресе ехокардіографія з добутаміном послуга 2 500
515 Ехокардіографія з використанням спекл-трекінгу послуга 950
516 Черезстравохідна ЕХО КГ послуга 750

52 Доплерографія судин (УЗДГ)
521 Доплерографія інтракраніальних судин голови послуга 450
522 Доплерографія екстракраніальних судин голови (шия) послуга 450
523 Доплерографія екстракраніальних судин голови та шиї послуга 700
524 Доплерографія судин нирок послуга 450

53 Ультразвукові дослідження суглобів

531 Сонографічне дослідження суглобів кистей (один суглоб) послуга 300

532 Сонографічне дослідження суглобів стоп (один суглоб) послуга 300

533 Сонографічне дослідження суглобів - один суглоб послуга 300

534 Сонографічне дослідження дрібних суглобів кистей і стоп послуга 420

54 Сонографія з кольоровим картуванням і 
доплерографією
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541 Сонографія судин нижніх кінцівок з кольоровим 
картуванням і доплерографією послуга 350

542 Сонографія вен нижніх кінцівок з кольоровим 
картуванням і доплерографією послуга 350

543 Сонографія артерій нижніх кінцівок з кольоровим 
картуванням і доплерографією послуга 350

55 Ультразвукові дослідження м'яких тканин

551 етнографічне дослідження черевної порожнини і 
заочеревинного простору послуга 350

552 Сонографічне дослідження щитовидної залози послуга 350
553 етнографічне дослідження нирок послуга 350
554 Сонографічне дослідження передміхурової залози і 

сім'яних пухирців послуга 350

56 Езофагогастродуоденоскопія
561 Езофагогастродуоденоскопія послуга 460

ї їдерна медицина та променева діагностика
6 Рентгенографія

611 Рентгенографія однієї області в одній проекції послуга 250
612 Рентгенографія однієї області у двох проекціях послуга 380
613 Рентгенографія двох областей в одній проекції послуга 450
614 Рентгенографія двох областей у двох проекціях послуга 650

7 Мультиспіральна рентгенівська комп'ютерна 
томографія (КТ)

711
Мультиспіральна рентгенівська комп'ютерна томографія 
однієї анатомічної області (однієї ділянки) без 
внутрішньовенного контрастування

послуга 915

712
Мультиспіральна рентгенівська комп'ютерна томографія
однієї анатомічної області (однієї ділянки) з .внутрішньовенним контрастуванням

послуга 2 100

713
Мультиспіральна ренгенівська комп'ютерна томографія 
двох областей з контрастуванням

послуга 2 600

714 Мультиспіральна ренгенівська комп'ютерна томографія 
трьрх областей з контрастуванням послуга 3 200

715
Мультиспіральна рентгенівська комп'ютерна томографія- 
коронарографія/вентрикулографія з внутрішньовенним 
контрастуванням

послуга 3 500

8 Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
81 М агнітно-резонансна томографія головного мозку

811
Магнітно-резонансна томографія головного мозгу та 
судин головного мозку без внутрішньовенного 
контрастування

послуга 1 300

812

Магнітно-резонансна томографія головного мозгу та 
судин головного мозку 
(розширене:дифузія/пазухи/гіпофіз) без 
внутрішньовенного контрастування

послуга 1 800

813 Магнітно-резонансна томографія головного мозгу та 
судин головного мозку з внутрішньовенним підсиленням послуга 3 500

814
Магнітно-резонансна томографія головного мозгу та 
судин головного мозку з внутрішньовенним підсиленням 
(без врахування контраста)

послуга 2 100
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82 Магнітно-резонансна томографія відділу хребта

821 Магнітно-резонансна томографія одного відділу хребта 
без внутрішньовенного контрастування послуга 1 300

822 Магнітно-резонансна томографія двох відділів хребта (без 
внутрішньовенного контрастування) послуга 2 000

823
Магнітно-резонансна томографія скринінг хребта 
(шийний, грудний, попереково-крижовий відділ хребта) 
без внутрішньовенного контрастування

послуга 2 800

824 Магнітно-резонансна томографія одного відділу хребта з 
внутрішньовенним контрастуванням послуга 3 500

83 М агнітно-резонансна томографія суглобів

831
Магнітно-резонансна томографія однієї суглобової 
діялянки кисті (правої або лівої-) без внутрішньовенного 
контрастування

послуга 1 300

832
Магнітно-резонансна томографія однієї суглобової 
діялянки стопи (правої або лівої) без внутрішньовенного 
контрастування

послуга 1 300

833 Магнітно-резонансна томографія однієї суглобової 
діялянки без внутрішньовенного контрастування послуга 1300

84 М агнітно-резонансна томографія внутрішніх органів

841 Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини без 
внутрішньовенного контрастування послуга 1 600

842 Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини з 
внутрішньовенного контрастування послуга 3 500

843 Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу без 
внутрішньовенного контрастування послуга 1600

844 Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу з 
внутрішньовенним контрастуванням послуга 3500

85 Магнітно-резонансна томографія серця

851 Магнітно-резонансна томографія серця без 
внутрішньовенного контрастування

послуга 2 600

852 Магнітно-резонансна томографія серця з 
внутрішньовенним контрастуванням послуга 5 700

86 М агнітно-резонансна ангіорафія

861
Магнітно-резонансна ангіографія однієї анатомічної 
обДасті (однієї ділянки) без внутрішньовенного 
контрастування

послуга 1 700

862 Магнітно-резонансна ангіографія однієї анатомічної 
області (однієї ділянки) з внутрішньовенним підсиленням послуга 3 800

9 Фізіотерапевтичні процедури
901 Магнітотерапія послуга 50
902 Електростимуляція послуга 90
903 Коктейль кисневий послуга 15
904 КВЧ-терапія послуга 50
905 _Вакуумна терапія послуга 50
906 Інфрачервона фізіотерапія послуга 80
907 Магнітно-резонансна терапія послуга 50
908 УВЧ-терапія послуга 55
909 Аерозольтерпія індивідуальна послуга 55
910 Лазбро-магнітотерапія послуга 50
911 Вібротерапія послуга 60
912 Релакстерапія послуга 75
913 Рефлексотерапія послуга 150
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10 Масаж
1001 Масаж голови послуга 50,00 10,00 60,00
1002 Масаж м'язів обличчя послуга 50,00 10,00 60,00
1003 Масаж м'язів шиї послуга 50,00 10,00 60,00
1004 Масаж комірцевої зони послуга 66,67 13,33 80,00
1005 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя й ділянки лопатки послуга 83,33 16,67 100,00
1006 Масаж верхньої кінцівки послуга 66,67 13,33 80,00
1007 Масаж плечового суглоба послуга 50,00 10,00 60,00
1008 Масаж ліктьового суглоба послуга 50,00 10,00 60,00
1009 Масаж променезап'ясткового суглоба послуга 50,00 10,00 60,00
1010 Масаж кисті і передпліччя послуга 50,00 10,00 60,00
1011 Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця) послуга 66,67 13,33 80,00
1012 Мдсаж грудної клітки послуга 100 20,00 120,00
1013 Масаж м'язів передньої черевної стінки послуга 50,00 10,00 60,00
1014 Мдсаж попереково-крижової ділянки послуга 50,00 10,00 60,00
1015 Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки послуга 66,67 13,33 80,00

1016

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

послуга 83,33 16,67 100,00

1017
Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої 
поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця 
від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

послуга 83,33 16,67 100,00

1018 Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта послуга 120 24,00 144,00
1019 МаЬаж нижньої кінцівки і попереку послуга 100 20,00 120,00
1020 Масаж нижньої кінцівки послуга 83,33 16,67 100,00

1021
Масаж кульшового суглоба (верхньої третини стегна, 
ділянки кульшового суглоба та сідничної ділянки того ж 
боку)

послуга 50,00 10,00 60,00

1022 Масаж колінного суглоба послуга 50,00 10,00 60,00
1023 Масаж гомілковостопного суглоба послуга 50,00 10,00 60,00
1024 Масаж ступні і гомілки послуга 50,00 10,00 60,00

11 Маніпуляції
1101 Забір крові венозної послуга 42,00
1102 Забір крові капілярної послуга 42,00

ПОЗ Ін'єкція внутрішньо м'язова (медикаменти сплачуються 
додатково)

послуга 34,00

1104 Ін'єкція підшкірна (медикаменти сплачуються додатково) послуга 34,00

1105 Ін'єкція внутрішньовенна (медикаменти сплачуються 
додатково)

послуга 63,00

12 Імунологічні дослідження крові (сироватка крові, 
плазма)

COVID-19

1201 Дослідження наявності імуноглобулінів IgM до COVID19 
методом імуноферментного аналізу

послуга 362,00

1202 Дослідження наявності імуноглобулінів IgG до COVID19 
методом імуноферментного аналізу

послуга 362,00

1203 Швйдкий тест до CO VID19 Ag послуга 540,00
1216 Визначення феритину в сироватці крові послуга 224,00

Г епатити
1204 Виявлення поверхневого антигену гепатиту В послуга 216,00
1205 Виявлення поверхневого антигену гепатиту С послуга 216,00

Тирео'їдна панель
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1207 Визначення вмісту ТЗ методом флуоресцентного 
імуноаналізу послуга 176,00

1208 Визначення вмісту Т4 методом флуоресцентного 
імуноаналізу послуга 176,00

1209 Визначення вмісту ТТГ методом флуоресцентного 
імуноаналізу послуга 176,00

1210
Визначення вмісту Тропоніну І/Мозкового 
натрійуретичного пептиду(сТп1/МТ-ргоВ1ЧР) методом 
флуоресцентного імуноаналізу

послуга 359,00

Кардіомаркери
1211 Визначення тропоніну І послуга 125,00
1212 Визначення Д-димеру послуга 140,00

Ревмопроби

1213 Визначення ревматоїдного фактора (РФ) (кількісне 
визначення) послуга 92,00

1214 Визначення С-реактивного білка (кількісне визначення) послуга 92,00

1215 Визначення активності антистрептолізину-0 (кількісне 
визначення) АСЛ-0 послуга 92,00

13 Клініко біохімічні дослідження крові 
(цільна кров, сироватка крові, плазма)

1301
Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова 
лейкоцитарна формула, швидкість осідання еритроцитів 
ШОЕ)

послуга 115,00

1302
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний 
підрахунок лейкоцитарної формули, швидкість осідання 
еритроцитів ШОЕ)

послуга 208,00

1341 Визначення групи крові по системі АВ0(Фенотипування 
крові по груповим системам Резус) послуга 150,00

Ферменти

1303 Визначення активності аспартатамінотрансферази у 
сироватці крові ACT послуга 67,00

1304 Визначення активності аланінамінотрансферази у 
сироватці крові АЛТ послуга 67,00

1305 Визначення активності гама-глутамілтрансферази у 
сироватці крові ГГТП послуга 67,00

1306 Визначення активності креатинкінази у сироватці 
крові(СК)

послуга 110,00

1307 Визначення активності ізоферментів креатинкінази у 
сироватці крові (СК-МВ)

послуга 81,00

1308 Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці 
крові

послуга 67,00

1309 Визначення активності лужної фосфатази у сироватці 
крові послуга 67,00

1310 Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові послуга 103,00

Ліпідний обмін

1311 Визначення загального холестерину у сироватці крові ХС послуга 73,00

1312 Визначення холестерину альфа-ліпопротеїдів у крові ХС 
ЛПВЩ

послуга 130,00

1313 Ви
ХС

значення холестерину ліпопротеїнів низької щільності 
ЛПНЩ

послуга 35,00



Код
послуги

*
Найменування послуги Одиниця

виміру

Тариф за 1 послугу, грн.
Тариф без 
ПДВ, грн.

ПДВ,
грн.

Тариф з 
ПДВ, грн.

1314 Визначення холестерину ліпопротеїнів дуже низької 
щільності ХС ЛПДНЩ послуга 35,00

1315 Визначення тригліцеридів у сироватці крові ТГ послуга 73,00
Ниркові проби

1316 Визначення креатиніну у сироватці крові послуга 65,00
1317 Визначення сечової кислоти у сироватці крові послуга 65,00
1318 Визначення сечовини у сироватці крові послуга 65,00

Азотистий обмін, електроліти, мікроелементи
1319 Визначення натрію у сироватці крові (№+) послуга 68,00
1320 Вцзначення калію у сироватці крові (К+) послуга 68,00
1321 Визначення кальцію загального у сироватці крові (Са) послуга 68,00

1322 Визначення кальцію іонізованого у сироватці крові (іСа) послуга 68,00

1323 Визначення магнію у сироватці крові послуга 68,00
1324 Визначення заліза у сироватці крові послуга 68,00
1325 Визначення хлору у сироватці крові (С1-) послуга 68,00

І

1327 Визначення фосфору у сироватці крові послуга 68,00
Вуглеводний обмін

1328 Визначення глюкози у сироватці крові послуга 69,00
1329 Глікемічний профіль (капілярна цільна кров) послуга 80,00
1330 ГлІкозований гемоглобин послуга 174,00

Білки та амінокислоти. Білковий обмін
1331 Визначення загального білку у сироватці крові послуга 56,00
1332 Визначення альбуміну у сироватці крові послуга 71,00

Пігментний обмін
1333 Білірубін загальний послуга 60,00
1334 Білірубін прямий (білірубін пов’язанний) послуга 60,00

Дослідження системи згортання крові (гемостазу)
1335 Визначення протромбінового часу (індексу) послуга 80,00
1336 Визначення тромбінового часу послуга 85,00
1337 Визначення вільного гепарину в плазмі послуга 67,00
1338 Визначення фібриногену послуга 73,00

1339 Визначення МНВ (міжнародне нормалізоване 
відношення) послуга 110,00

1340 Активований частинно тромбопластиновий час (АЧТЧ) послуга 80,00

14 Дослідження сечі
1401 Загальний аналіз сечі послуга 110,00
1402 Визначення глюкози в сечі послуга 51,00
1403 Визначення білка в сечі послуга 60,00
1404 Мікроскопія осаду сечі послуга 65,00
1405 Дослідження сечі методом Проба Зимницького послуга 74,00
1406 Дослідження сечі методом Проба за Нечипоренко послуга 60,00

15 Загальноклінічні дослідження
1501 Визначення прихованої крові в калі послуга 84,00
1502 Виявлення яєць гельмінтів у калі послуга 102,00



Код
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Примітка:

1 .Тарифи діють до затвердження нових.

2. у випадку зміни цін на медикаменти, матеріали, енергоносії та підвищення 
заробітної плати дані тарифи можуть бути змінені.

3. Податок на додану вартість нараховується відповідно до вимог Податкового 
кодексу України.

4. Код послуги* вказується при здійсненні оплати за послуги з медичного 
обслуговування, які надає Державна установа "Національний науковий центр 
"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМИ України

Л.П.ГриненкоНачальник планово-економічного відділу


