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Амбулаторний прийом лікарів 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Амбулаторний прийом лікаря невідкладних станів (з 
первинною діагностикою та первинною допомогою) 

1000 2 100,00 

Амбулаторний прийом сімейного лікаря/терапевта 1001 700,00 

Консультація дистанційна сімейного лікаря/терапевта 
онлайн протягом робочего дня 

1002 650,00 

Амбулаторний прийом кардіолога 1003 700,00 

Амбулаторний прийом невролога 1004 700,00 

Амбулаторний прийом хірурга 1005 700,00 

Амбулаторний прийом анестезіолога 1006 700,00 

Амбулаторний прийом сімейного лікаря/терапевта 
(лікарняний лист, рецепти, виписки, епікризи, тощо) 

1008 1 050,00 

Швидка та невідкладна медична допомога // виклик додому 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Дитячий консультативний виклик лікаря додому в будні 
(в межах Києва) 

2000 2 100,00 

Дитяча Швидка медична допомога  (в межах Києва) 2001 2 100,00 

Консультативний виклик додому лікаря для дорослого в 
будні (в межах Києва) 

2002 2 100,00 

Швидка медична допомога не спеціалізована (в межах 
Києва) 

2003 1 650,00 

Медичне спостереження і проведення маніпуляцій на 
дому фельдшером / медичною сестрою (під 
дистанційним спостереженням лікаря) (без вартості 
медикаментів) 

2004 1 500,00 

ЕКГ на дому, без урахування вартості виїзду лікаря 2005 450,00 

Виїзд додому для взяття матеріалу 
фельдшера/медичної сестри (в межах Києва) 

2006 875,00 



Екстрена медична допомога 
(спеціалізована/реанімаційна) 

2007 2 970,00 

УЗД на дому 2011 500,00 

Медичне перевезення та евакуація хворих (Наземне та Авіа) 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Перевезення хворого наземне. Швидка медична 
допомога.   

6675 
1 650,00 грн / година.     
40,00 грн / км (понад 150 
км) 

Перевезення хворого наземне. Екстрена медична 
допомога. Спеціалізована. 

6561 
2 970,00 грн / година.     
66,00 грн / км (понад 150 
км) 

Перевезення хворого наземне. Екстрена медична 
допомога. Реанімація. ШВЛ. Інтенсивна терапія. 

6551 
Залежить від стану 
хворого та складності. 
Додатково.  

Затримка та очікування швидкою допомогою пацієнта 
під час транспортування не з вини бригади. 
Обстеження. 

6562 825,00 грн / година. 

Подача швидкої допомоги в інше місто за межі Києва 6673 
14,00 грн / км                
825,00 грн / година. 

Чергування на спортивних змаганнях / громадських 
подіях (тривалістю не менше 4-х годин) 

6674 900,00 грн / година 

Авіаційний супровід хворого лікарем  6541 3 960,00 грн / година 

Авіаційний супровід хворого реанімаційною бригадою 6531 7 920,00 грн / година 

Додатково стикові рейси, затримка, перебування в 
медичному центрі аеропорту, тощо 

6542 2 640,00 грн / година 

Лабораторна експрес - діагностика 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Загальний аналіз крові (експрес-метод) капілярна кров 3000 280,00 

Глюкоза в капілярній крові (експрес-метод) 3001 140,00 

Загальний аналіз сечі (експрес-метод) 3002 280,00 

Електрокардіографія (ЕКГ) в стандартних відведеннях 3003 330,00 

Електрокардіографія Холтер Добова (1 доба) 3004 950,00 

ПЛР на Covid (термін 24 години) без взяття аналізу 3006 850,00 

ПЛР на Covid CITO (термін до 12 годин) без взяття 
аналізу 

3007 1 200,00 

ПЛР на Covid  (з виїздом до пацієнта + взяття аналіза) 3008 1 550,00 



ПЛР на Covid CITO (з виїздом до пацієнта + взяття 
аналіза) 

3009 1 900,00 

Біохімічний аналіз крові (базовий скринінг) - АЛТ, АСТ, 
ГГТ, ЛДГ, холестерин, альбумін, загальний білок, 
тригліцериди, лужа фосфатаза, білірубін загальний, 
білірубін прямий, креатинін, сечовина.  

3011 780,00 

CITO Біохімічний аналіз крові (базовий скринінг) - АЛТ, 
АСТ, ГГТ, ЛДГ, холестерин, альбумін, загальний білок, 
тригліцериди, лужа фосфатаза, білірубін загальний, 
білірубін прямий, креатинін, сечовина.  

3012 1 560,00 

Загальний аналіз крові - гемоглобін, еретроцити, Fi 
(кольоровий показник), СГЕ (середній вміст гемоглобіну 
в еретроцитах), гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, 
лейкоцитарна формула (автомат). 

3013 140.00 

Загальний аналіз крові - гемоглобін, еретроцити, Fi 
(кольоровий показник), СГЕ (середній вміст гемоглобіну 
в еретроцитах), гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, 
лейкоцитарна формула (візуально). 

3014 165,00 

CITO Загальний аналіз крові - гемоглобін, еретроцити, 
Fi (кольоровий показник), СГЕ (середній вміст 
гемоглобіну в еретроцитах), гематокрит, тромбоцити, 
лейкоцити, лейкоцитарна формула (автомат). 

3015 280,00 

CITO Загальний аналіз крові - гемоглобін, еретроцити, 
Fi (кольоровий показник), СГЕ (середній вміст 
гемоглобіну в еретроцитах), гематокрит, тромбоцити, 
лейкоцити, лейкоцитарна формула (візуально). 

3016 330,00 

Коагулограма (скринінг системи гемостазу) - фібріноген, 
АЧТЧ, тромбіновий час, протромбіновий індекс, 
протромбіновий час, МНО.  

3017 380,00 

CITO Коагулограма (скринінг системи гемостазу) - 
фібріноген, АЧТЧ, тромбіновий час, протромбіновий 
індекс, протромбіновий час, МНО.  

3018 760,00 

Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду - 
визначення фізичних властивостей, нітрити, 
уробіліноген, білок, кетоми, глюкоза, білірубін, реакція 
на кров, лейкоцити, питома вага, мікроскопія осаду 
(автомат). 

3019 140,00 

Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду - 
визначення фізичних властивостей, нітрити, 
уробіліноген, білок, кетоми, глюкоза, білірубін, реакція 
на кров, лейкоцити, питома вага, мікроскопія осаду 
(мікроскопія). 

3020 165,00 

CITO Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду - 
визначення фізичних властивостей, нітрити, 
уробіліноген, білок, кетоми, глюкоза, білірубін, реакція 
на кров, лейкоцити, питома вага, мікроскопія осаду 
(автомат). 

3021 280,00 

CITO Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду - 
визначення фізичних властивостей, нітрити, 
уробіліноген, білок, кетоми, глюкоза, білірубін, реакція 
на кров, лейкоцити, питома вага, мікроскопія осаду 
(мікроскопія). 

3022 330,00 

Сестринські маніпуляції 

Назва послуги Код Ціна, грн. 



Внутрішньовенна інфузія (капельниця) 1 година 
включаючи витратні матеріали. (без медикаментів) 

4000 420,00 

Внутрішньошкірна ін'єкція 4001 140,00 

Внутрішньом'язова ін'єкція 4002 140,00 

Підшкірна ін'єкція 4003 140,00 

Внутрішньовенна ін'єкція 4004 140,00 

Виконання проби на чутливість до антибіотиків 4005 140,00 

Взяття аналізів та матеріалу на дослідження 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Взяття капілярної крові для дослідження 5000 175,00 

Взяття венозної крові для дослідження 5001 175,00 

Взяття мазка з носової порожнини для дослідження 5002 175,00 

Взяття мазка з ротової порожнини для дослідження 5003 175,00 

Взяття мазка з мигдаликів для дослідження 5004 175,00 

Взяття мазка з раньової поверхні для дослідження 5005 175,00 

Взяття біологічного матеріалу для дослідження 5006 175,00 

Взяття сечі гнучким катетером 5007 175,00 

Денний стаціонар та палати перебування 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Перебування в денному стаціонарі (1 доба) 6000 6 300,00 

Перебування в денному стаціонарі  за 1 годину 6001 525,00 

Перебування в денному стаціонарі (4 годині -1 зміна) 6002 1 550,00 

Лікарські маніпуляції 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Оперативне лікування врослого нігтя 7000 3 800,00 

Крайова резекція врослого нігтя 7001 2 200,00 



Видалення підшкірної ліпоми 7002 1 300,00 

Видалення підшкірної атероми (епідермальної кісти) 7003 1 300,00 

Видалення підшкірної дермоїдної кісти 7004 1 300,00 

Видалення підшкірної фіброми 7005 1 750,00 

Розкриття підшкірної гематоми 7006 1 320,00 

Розкриття підшкірної атероми (епідермальної кісти), що 
нагноїлася, з подальшим дренуванням 

7007 3 800,00 

Видалення нігтьової пластинки (хірург) 7008 1 300,00 

Пункція піднігтьової гематоми (хірург) 7009 875,00 

Видалення мозолю 7010 875,00 

Видалення зовнішнього доброякісного утворення шкіри 
та підшкірної клітковини хірургічним шляхом 

7011 2 200,00 

Видалення чужорідного тіла шкіри 7012 875,00 

Видалення кліща 7013 450,00 

Накладання швів 7014 875,00 

Видалення швів 7015 450,00 

Первинна хірургічна обробка рани (ПХО) 7016 1 300,00 

Перев'язка хірургічна 7017 450,00 

Накладання пов'язки бинтової 7018 220,00 

Накладання марлевої наліпки 7019 220,00 

Накладання липкопластирної наліпки 7020 220,00 

Накладання великої іммобілізуючої пов'язки 7021 450,00 

Накладання малої іммобілізуючої пов'язки 7022 450,00 

Накладання еластичної пов'язки 7023 450,00 

Первинна хірургічна обробка рани (укус тварини, опік 
шкіри) 

7024 2 200,00 

Блокада паравертебральна  7025 2 200,00 

Блокада нерву або нервового сплетіння 7026 2 200,00 

Блокада тригерної зони (точки) 7027 2 200,00 

Блокада нейроаксиальна 7028 2 200,00 

Люмбальна пункція 7029 2 200,00 



Ревізія та туалет зовнишнього ока 7030 875,00 

Видалення чужерідного тіла зовнишнього ока 7031 875,00 

Ларингоскопія пряма ревізійна 7032 875,00 

Отоскопія ревізійна 7033 875,00 

Анестезія та знеболення 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Пункція центральних вен та встановлення катетера 
(без вартості набору для встановлення та 
медикаментів)  

8000 2 200,00 

Внутрішньовенний наркоз тривалістю до 0, 5 години 8001 3 100,00 

Внутрішньовенний наркоз тривалістю до 1 години 8002 4 800,00 

Внутрішньовенний наркоз тривалістю за 1 годину 8003 4 800,00 

Місцева анестезія інфільтраційна 8004 660,00 

Епідуральна (спінальна) анестезія 8005 4 800,00 

Загальний наркоз в стоматології 1 година 8006 4 800,00 

Тощо 

Назва послуги Код Ціна, грн. 

Коєффіціент складності 50% 9000   

Коєффіціент складності 100% 9001   

Коєффіціент складності 200% 9002   

Коєффіціент складності 300% 9003   

   

Затверджую                                      
 

Директор ТОВ "Амедіка"                
Майданюк Л. Ю. 

 


