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04071, м. Київ, вул. Оболонська, 9 літ.А(04572) 7-15-73; (067) 481-70-60;  

Ліцензія МОЗ України  (067) 465-26-46; (067) 465-24-34; 

АЕ №459879 від 08.05.2014р(063) 337-83-39   

атестат акредитації МЗ 011918www.medoglyad.com 

від 26.03.2014р. 

Прайс-лист медичних послуг для фізичних осіб від «01»  лютого  2018 року 
 

                                         НАЙМЕНУВАННЯ  ПОСЛУГИ  
Ціна з 

ПДВ, грн. 
Примітка 

  МЕДИЧНІ ДОВІДКИ 

1.  
Довідка про проходження профілактичної медичної комісії для малих судноплавних 

засобів 083-1/о 
300,00 

 2.  Сертифікат про проходження обовязкового наркологічного огляду 140/о 200,00 

 
3.  Сертифікат про проходження обов'язкового психіатричного огляду 122-2/о 200,00 

 4.  Медична довідка для відвідування басейну, сауни, спортивної секції 200,00 

 

5.  

Медична довідка (лікарський професійно- консультативний висновок)  заповнюється 

на абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів, технікуми, середні 

спеціальні навчальні заклади, професійно – технічні. 086/о 

300,00 

 6.  Консультативний висновок спеціаліста 028/о 200,00 

 
7.  

Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат 

обстежень 028-1/о 
200,00 

 8.  Довідка для одержання путівки 070/о 250,00 

 9.  Саноторно-курортна карта 072/о  250,00 

 10.  Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 076/о 250,00 

 11.  Довідка про тимчасове звільнення від фізкультури  200,00 

 12.  Медична довідка на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір 079/о 250,00 

 13.  Первинний профмедогляд  1- ОМК  (в т.ч. аналізи  СЕС на бак. посів) 420,00   

14.  Первинний профмедогляд  1- ОМК  (на підставі готових результатів аналізів)        210,00   

15.  Періодичний профмедогляд 1-ОМК ( в т.ч. аналізи СЕС на бак.посів) 368,00   

16.  Періодичний профмедогляд 1-ОМК (на підставі готових результатів аналізів) 210,00   

17.  Дублікат довідки 
50% від 

вартості   

18.  
Відкриття додаткової категорії мед.довідки щодо придатності до керування 

транспортними засобом 
100,00 

  

19.  
Медичний огляд згідно Наказу МОЗ №246 від 21.05.07 р. за готовими результатами 

кліничних  досліджень та результатами функціональної діагностики 
400,00 

  

20.  

Медичний огляд згідно Наказу МОЗ №246 від 21.05.07 р. за готовими результатами 

кліничних  досліджень та результатами функціональної діагностики  і  з видачею   

сертифіката про проходження обовязкового наркологічного огляду 140/о та 

сертифіката  про проходження обов'язкового психіатричного огляду 122-2/о 

700,00 

 
 МЕДИЧНІ ДОВІДКИ В Т.Ч. ПДВ 20% 

21.  Медична довідка щодо придатності до керування транспортними засобом  083/о 300,00 ПДВ 20% 

22.  
Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 

127/о 
300,00 

ПДВ 20% 

  ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 

23.  Електрокардіограма серця з розшифровкою (ЕКГ) 150,00   

24.  
Визначення функції зовнішнього дихання методом комп'ютерной спірографії (15 

показників) 
250,00 

 25.  Аудіометрія  з консультацією фахівця 400,00 

   КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ 

26.  Консультація дерматолога (огляд, діагностика, дерматоскопія, призначення 250,00 
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лікування) 

27.  Повторна консультація дерматолога (на протязі 1 місяця) 175,00 
 

28.  Консультація хірурга 250,00 
 

29.  Повторна консультація хірурга (на протязі 1 місяця) 175,00 
 

30.   Консультація невропатолога 250,00 
 

31.   Повторна консультація невропатолога (на протязі 1 місяця) 175,00 
 

32.   Консультація терапевта 250,00 
 

33.   Повторна консультація терапевта (на протязі 1 місяця) 175,00 
 

34.   Консультація офтальмолога  250,00 
 

35.   Повторна консультація офтальмолога (на протязі 1 місяця) 175,00 
 

36.   Консультація отоларинголога 250,00 
 

37.   Повторна консультація отоларинголога (на протязі 1 місяця) 175,00   

38.   Консультація кардиолога 250,00   

39.   Повторна консультація кардиолога (на протязі 1 місяця) 175,00   

                                                                      СІМЕЙНА МЕДИЦИНА 
  

40.  Консультація лікаря загального профіля (сімейна медицина) 300,00 
 

41.  Повторна консультація сімейного лікаря (на протязі 1 місяця) 225,00 
 

42.  

Консультація сімейного лікаря з видачею медичної документації (в т.ч. довідка про 

тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про 

хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий 

дошкільний заклад ф. 095/о( не більше 5 днів) 

500,00 
 

43.  Виїзд сімейного лікаря додому (в межах міста) 380,00 
 

44.  
Виїзд сімейного лікаря додому (в межах міста) з видачею медичної документації (в 

т.ч. довідка про тимчасову непрацездатність  ф. 095/о ( не більше 5 днів) 
505,00 

 

45.  Виїзд сімейного лікаря додому радіус 100 км. (з урахуванням транспортних витрат) 465,00 
 

46.  

Виїзд сімейного лікаря додому радіус 100 км. (з урахуванням транспортних витрат) з 

видачею медичної документації(в т.ч. довідка про тимчасову непрацездатність  

форма 095/о ( не більше 5 днів) 

610,00 

 

47.  

Консультація сімейного лікаря з продовженням  медичної документації, більше 5 

днів, за кожен наступний день, в т.ч. довідка про тимчасову непрацездатність 

студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини 

відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад, ф. 095/о  

100,00 

 48.  Консультація сімейного лікаря по аналізам клінічної лабораторії 170,00 
 

  ПРОЦЕДУРИ І МАНІПУЛЯЦІЇ ПО ПРОФІЛЯМ 

  ДЕРМАТОЛОГ 

49.  Видалення бородавки (1-5 шт.) 400,00 
 

50.  Видалення кератоми (1 шт.) 300,00 
 

51.  Видалення кератоми (5-10 шт.)  1050,00   

  ДЕРМАТОЛОГ 

52.  Видалення папіломи/гемангіоми (1-5 шт.)  300,00 
 

53.  Видалення папіломи в параорбітальній області  525,00 
 

54.  Видалення родимки (невус)  400,00 
 

  ПСИХІАТР, НАРКОЛОГ 

55.  Консультація первинна 300,00 
 

56.  Консультація повторна 225,00 
 

  ОТОЛАРИНГОЛОГ 

57.  Кріодеструція мигдалин (без вартості медикаментів) 945,00   

58.  Туалет слухового ходу 250,00 

 59.  Туалет порожнини носа 250,00 

 60.  Промивання порожнини носа по Проетцу (зозуля) 250,00 

 61.  Анестезія аплікаційна з лідокаїном (10%) 105,00   

62.  Анестезія провідникова (ЛОР-профіль) 552,00   

63.  Видалення стороннього тіла з гортаноглотки 705,00   

64.  Видалення стороннього тіла з носоглотки, носа і зовнішнього слухового проходу 630,00   

65.  Промивання лакун мигдаликів 250,00 

 66.  Пункція верхньощелепної (гайморової) пазухи - 1 сторона 720,00   
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67.  
Розтин абсцесу, фурункула на обличчі (ЛОР-профіль), зовнішнього слухового 

проходу, носа (без вартості анестезії) 
830,00 

  

68.  Видалення сірчаної пробки 250,00   

69.  Катетеризація слухової труби (інстиляція) - 1 сторона 250,00 

 
70.  

Видалення доброякісних новоутворень носоглотки (поліп) рекомендованим методом 

(без вартості анестезии и медикаментів) 
2835,00 

  

71.  Редрессація кісток спинки носа (при переломах) 1735,00   

72.  
Видалення доброякісних новоутворень (папілома, поліп), зіву, м'якого піднебіння і 

мигдаликів рекомендованим методом (без вартості анестезии и медикаментів) 
810,00 

  

73.  Вливання в гортань (инстилляция) (без вартості препаратів) 250,00 

 74.  Обкалывание миндалин (без вартості препаратов) (1 процедура) 250,00 

 75.  Передня тампонада носу 210,00   

76.  Задня тампонада носа (без вартості хірургічного пакету) 475,00   

77.  Видалення тампонів при передній тампонаді носу 105,00   

78.  Видалення тампонів при задній тампонаді носу 175,00   

79.  Відеоендоскопічне дослідження ЛОР-органів 290,00   

80.  Електрохірургічна корекція судин при рецидивуючих носових кровотечах (1 сеанс) 730,00   

81.  
Електрохірургічна точкова коагуляція гранул слизової глотки (при хроничному 

фарингіті) (1 сеанс) 
730,00 

  

82.  
Кріодеструкція новоутворень ЛОР-органів (папіломи, кісти та інші доброякісні 

новоутворення) (без вартості препарата) 
370,00 

  

83.  
Кріозакалювання носоглотки при частих ГРВІ (за 1 процедуру) - (без вартості 

медикаментозного пакету) 
250,00 

 
84.  

Припікання лімфоїдних гранул задньої стінки глотки рекомендованим препаратом 

(за 1 процедуру) 
140,00 

 85.  Продування слухової труби по Політцеру 250,00 

 86.  Лікувальна кріопроцедура на ЛОР органах (1 сеанс) (без вартості препарату) 300,00 

 87.  Кріодеструкція нижніх носових раковин (без вартості препарату та анестезії) 1105,00   

88.  
Кріодеструкція нижніх носових раковин повторна (без вартості препарату та 

анестезії) 
735,00 

  

89.  Корекція вуздечки язика 725,00   

90.  Парацентез барабанної перетинки 720,00   

  ОТОЛАРИНГОЛОГ 

91.  Санація рани (ЛОР-профіль) 250,00   

92.  Інтраконхеальне введення лікувальних препаратов 250,00 

 93.  Меатотимпанальна ін'єкція (без вартості препаратів) 250,00 

 
94.  

Увулопалатопластика (корекція м'якого піднебіння при храпі) (без вартості 

препаратів) 
8310,00 

  

95.  Підслизиста резекція носової перетинки 7310,00   

96.  Розсічення синехій порожнини носа (класичним методом) 2160,00   

97.  Тонзилотомія (гільйотинна) 2430,00   

98.  Аденотомія 2130,00   

99.  Видалення вушних привісок 3670,00   

100.  Резекція кісти піднебінної мигдалини рекомендованим методом 1030,00   

101.  ПХО рани лицьового черепа (ЛОР-профіль) 995,00   

102.  
Вазотомія носових раковин (при хронічних ринитах, храпі, гайморитах) (без 

вартості анестезії) класчним методом 
960,00 

  

  МЕДИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ 

103.  
Вакцинація спліт-вакциною ВАКСІГРИП/VAXIGRIP (Санофі Пастер, 

Франція) з оглядом терапевта 
350,00 

  

104.  Аутогемотерапія  120,00  

105.  Ін'єкція внутрішньовенна 55,00 

 106.  Ін'єкція внутрішньом'язова/підшкірна/внутрішньошкірна 55,00 

 107.  Інфузійна (в/в струйна) терапія 60,00 

 108.  Інфзійна (в/в крапельна) терапія 130,00 

 109.  Фармакологічна проба на чутливість до медикаментів 55,00 
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      Директор ТОВ «ОЛВІ БІЛДІНГ»                     ___________                    Дем’янов С.О.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                        (підпис) 

 


