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Прайс-лист медичних послуг для юридичних осіб від «01» січня 2020 року 

 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ ЛІКАРІВ 

1.  
Профпатолог - дає аналіз стану здоров'я працівників в шкідливих та небезпечних 

умовах праці та видає Замовнику Заключний Акт за результатами профмедогляду 
35,00 

2.  Терапевт, м/о 32,00 

3.  Дерматовенеролог, м/о 24,00 

4.  Дерматолог, м/о 24,00 

5.  

Отоларинголог, м/о 
- Аудіометрія(дослідження гостроти слуху) 

- Аудіометрія в цифрі(дослідження гостроти слуху) 

- Обстеження вестибулярного апарату (ВА) 

24,00 

28,00 

56,00 

24,00 

6.  

Офтальмолог,м/о 

            -Визначення гостроти зору  

            -Визначення корекції зору   
            -Визначення відчуття кольору    

            -Огляд очного дна   

            -Характер зору    
            -Поля зору  

           -Визначення толерантного тиску (тонометрія) з використанням медикаментів  

            -Скіаскопія, рефрактометрія    
            -Визначення об"єму акомодації    

            -Підбір звичайних окулярів   

            -Підбір контактних лінз 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

34,00 

34,00 

24,00 

60,00 

60,00 

7.  Стоматолог, м/о 24,00 

8.  
Хірург, м/о 

             - Динамометрія (вимір сили окремих м'язових груп людини) 

24,00 

24,00 

9.  Невролог, м/о 24,00 

10.  Психіатр, м/о 35,00 

11.  Нарколог, м/о 35,00 

12.  

Акушер-гінеколог, м/о 
            -Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий)   

             -Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі)  

 

   52,00 

72,00 
88,00 

13.  
Уролог, м/о 
             -Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий)  

 

52,00 

24,00 

14.  Обстеження лікаря психіатра з видачею сертифікату ф. №122-2/о (супровід м/о) 165,00 

15.  Обстеження лікаря нарколога з видачею сертифікату ф. № 140/о (супровід м/о) 165,00 

16.  Обстеження лікаря психіатра з видачею сертифікату ф. № 122-2/о 200,00 

 (067)200-44-55 

 (067) 465-24-34; 

 www.medoglyad.com 

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 9 літ.А 
Ліцензія МОЗ України   

     АЕ №459879 від 08.05.2014р 

атестат акредитації МЗ 013587 

від 06.07.2017р. 
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17.  Обстеження лікаря нарколога з видачею сертифікату ф. № 140/о 200,00 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

18.  Цифрова рентгенографія органів грудної клітки 80,00 

19.  Цифрова рентгенографія органів грудної клітки (подвійне читання) 120,00 

20.  Цифрова рентгенографія органів грудної клітки  в двох проекціях  240,00 

21.  Експрес рентгенографія (результат за 1 год) 150,00 

22.  
Виїзд пересувного цифрового флюорографа (з урахуванням транспортних витрат) 

радіус до 100 км з проведенням обстеження органів грудної клітки до 50 чол. 
6000,00 

23.  
Виїзд пересувного цифрового флюорографа (з урахуванням транспортних витрат) 

радіус до 200 км з проведенням обстеження органів грудної клітки до 50 чол. 
7000,00 

24.  
Виїзд пересувного цифрового флюорографа радіус до 300 км з проведенням 

обстеження органів грудної клітки до 50 чол. 
8000,00 

25.  Електорокардіограма серця  28,00 

26.  Електорокардіограма серця з розшифровкою (ЕКГ) 80,00 

27.  
Спірометрія (дослідження функції зовнішнього дихання, що включає вимір 

об'ємних і швидкісних показників дихання) 
24,00 

28.  Реовазографія (РВГ) судин верхніх і нижніх кінцівок  180,00 

29.  Вібраційна чутливість 38,00 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

30.  Психофізіологічна експертиза 200,00 

КОМПЛЕКСНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ЗГІДНО НАКАЗУ МОЗ №246 

31.  

Пакет «Мінімум»  

(заключення профпатолога, огляд терепевта, невропатолога, отоларинголога, 
хірурга, офтальмолога, визначення гостроти зору, обстеження вестибулярного 

апарату, ЕКГ, ЗАК, флюорографія) 

 

від 

370,00 

32.  

Пакет «Стандарт» для чоловіків 
(заключення профпатолога, огляд терепевта, невропатолога, отоларинголога, 

офтальмолога, дерматолога, хірурга, визначення гостроти зору, обстеження 

вестибулярного апарату ЕКГ, ФЗД, аудіометрія, біохімічні дослідження крові, 
флюорографія  ) 

 

від 

450,00 

33.  

Пакет «Стандарт» для жінок 

(заключення профпатолога, огляд терепевта, невропатолога, отоларинголога, 
офтальмолога, дерматолога, хірурга, гінеколога, визначення гостроти зору,  ЕКГ, 

ФЗД, аудіометрія, 

обстеження вестибулярного апарату, біохімічні дослідження крові, цитологічне 
дослідження біоматеріалу на атипові клітини, мікроскопічне дослідження 

урогенітального мазка, флюорографія) 

 

від 

550,00 

34.  

Пакет «Максимум» для жінок 
(заключення профпатолога, огляд терепевта, невропатолога, отоларинголога, 

офтальмолога, дерматолога, хірурга, гінеколога, психіатра, нарколога, визначення 

гостроти зору,  визначення полів зору, кольоровідчуття, огляд очного дна, підбір 
окулярів,  обстеження вестибулярного апарату,  ЕКГ, ФЗД в цифрі, аудіометрія в 

цифрі, біохімічні дослідження крові, загальний аналіз сечі, цитологічне 

дослідження біоматеріалу на атипові клітини,  мікроскопічне дослідження 
урогенітального мазка, флюорографія) 

від 
800,00 
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35.  

Пакет «Максимум» для чоловіків 

(заключення профпатолога, огляд терепевта, невропатолога, отоларинголога, 

офтальмолога, дерматолога, хірурга, уролога, психіатра, нарколога, визначення 
гостроти зору,  визначення полів зору, кольоровідчуття, огляд очного дна, підбір 

окулярів,  обстеження вестибулярного апарату,  ЕКГ, ФЗД в цифрі, аудіометрія в 

цифрі, біохімічні дослідження крові, загальний аналіз сечі, цитологічне 
дослідження біоматеріалу на атипові клітини,  мікроскопічне дослідження 

урогенітального мазка, флюорографія  ) 

 

Від 
800,00 

КОМПЛЕКСНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ЗГІДНО НАКАЗУ МОЗ №280 

36.  
Пакет «Періодичний через півроку»  

(огляд терепевта, дерматовенеролога, отриноларинголога, стоматолога,  

мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу) 

від 
280,00 

37.  

Пакет «Періодичний через рік»  

(огляд терепевта, дерматовенеролога, отриноларинголога, стоматолога, 

дослідження крові на сифіліс, дослідження на носійство кишкових інфекцій, 
дослідження на гельмінтози, мазок з горла та носа на наявність патогенного 

стафілококу) 

від 

420,00 

38.  

Пакет «Первинний»  

(огляд терепевта, дерматовенеролога, отриноларинголога, стоматолога, дослідження 
крові на сифіліс, мазки на гонорею дослідження на носійство кишкових інфекцій, 

серологічне дослідження на черевний тиф дослідження на гельмінтози мазок з 

горла та носа на наявність патогенного стафілококу, видача бланку 1-ОМК) 

від 

500,00 

КОМПЛЕКСНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ В Т. Ч. ПДВ 20% 

39.  

Комплексний медичний огляд з видачею медичної довідки щодо керування ТЗ 

згідно Наказу МОЗ № 65/80 від 31.01.2013 р. з лабораторними дослідженнями та 
функціональною діагностикоюві 

270,00 

40.  
Комплексний медичний огляд з видачею медичної довідки для зброї ф. № 127/о з 

лабораторними дослідженнями та функціональною діагностикою 
250,00 

41.  Передрейсовий і післярейсовий огляд водіїв 25,00 

42.  
Здійснення виїзної комісії з проведення передрейсового і післярейсового огляду 
водіїв (не менше 50 людей) 

35,00 

МЕДИЧНІ ДОВІДКИ 

43.  Довідка для одерження путівки на санаторно-курортне лікування ф. № 070/о  200,00 

44.  Саноторно-курортна карта 072/о 200,00 

45.  Консультативний висновок спеціаліста 028/о 200,00 

46.  
Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат 

обстежень 028-1/о 

200,00 

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

48.  Дублікат довідки 
50% від 

вартості 

МЕДИЧНІ ІНІЦІАТИВНІ ОГЛЯДИ ( від 20 осіб) 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ 

49.  Консультація гінеколога  180,00 
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50.  Консультація гінеколога-ендокринолога 180,00 

51.  Консультація уролога 120,00 

52.  Консультація отоларинголога 120,00 

53.  Консультація терапевта 120,00 

54.  Консультація кардіолога 120,00 

55.  Консультація ендокринолога 120,00 

56.  Консультація гастроентеролога  180,00 

57.  Консультація  невропатолога (реабілітолога) 120,00 

58.  Консультація алерголога 120,00 

59.  Консультація онколога 180,00 

60.  Консультація травматолога-ортопеда 120,00 

61.  Консультація хірурга 120,00 

62.  Консультація проктолога 120,00 

63.  Консультація інфекціоніста 120,00 

64.  Консультація імунолога 120,00 

65.  Консультація дієтолога 120,00 

66.  Консультація офтальмолога 120,00 

67.  Консультація дерматовенеролога 120,00 

68.  Консультація лікаря фізіотерапевта, ЛФК, реабілітолога 120,00 

69.  Консультація повторна лікарів вузьких спеціалізацій 120,00 

70.  Консультація первинна психіатра, або нарколога 350,00 

71.  
Консультація повторна психіатра, або нарколога 250,00 

* Діє гнучка система знижок ( розраховується індивідуально в залежності від умов праці та кількості 

працівників ) 
-відшкодування транспортних витрат при виїзді лікаря/лікарів на відстань до 100 км.становить 1500 грн.;                            

-відшкодування транспортних витрат при виїзді лікаря/лікарів на відстань до 200 км. становить 2500 грн.;                                                                                                                                                 

-відшкодування транспортних витрат при виїзді лікаря/лікарів на відстань до 300 км. становить 3500 грн.; 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА (для страхових компаній) 

72.  Консультація лікаря загального профіля (сімейна медицина) 400,00 

73.  Повторна консультація сімейного лікаря, вузьких спеціалістів 250,00 

74.  Консультація вузьких спеціалістів 400,00 

75.  

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 

76.  Виїзд сімейного лікаря додому (в межах міста) 500,00 
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77.  
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) 
600,00 

78.  Виїзд сімейного лікаря додому радіус 30 км. (з урахуванням транспортних витрат) 600,00 

79.  

Виїзд сімейного лікаря додому радіус 30 км. (з урахуванням транспортних витрат)з 

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

форма 095/о ( не більше 5 днів) 

700,00 

80.  

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  

150,00 

МАСАЖ 

81.  Масаж загальний класичний, 1сеанс (60 хв.) 300,00 

82.  Масаж загальний лікувально-оздоровчний, 1 сеанс (90 хв.) 400,00 

83.  Масаж спини (шия, плечі, грудний відділ, поперек), 1сеанс 250,00 

84.  Мануальна терапія (1проблена зона) 500,00 

85.  ОРА дитині 150,00 

86.  Комплекс всього тіла 1000,00 

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (від 20 осіб) 

 

87.  Обстеження одного органу 300,00 

88.  Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з використанням 

доплерівських режимів (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, 

нирки, судини) 

350,00 

89.  Ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок з використанням 

доплерівських режимів (сечовий міхур, матка, яєчники) 
350,00 

90.  Ультразвукове дослідження органів малого тазу у чоловіків (сечовий міхур, 

передміхурова залоза, насінні бульбашки, визначення залишкової сечі) 
300,00 

91.  Ультразвукове дослідження молочних залоз 300,00 

92.  Ультразвукове дослідження щитовидної залози 300,00 

93.  Ультразвукове дослідження печінки і жовчовивідної системи (печінка, жовчний 

міхур, жовчні протоки) 
300,00 

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КЛІНІЧНА ХІМІЯ 

94.  Глюкоза 40,00 

95.  Глюкоза експрес метод  32,00 

96.  Аланінамінотрансфераза (ALT) 32,00 

97.  Аспартатамінотрансфераза (AST) 32,00 

98.  Білірубін загальний 32,00 

99.  Креатинін 32,00 

100.  Сечова кислота 32,00 
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101.  Сечовина 40,00 

102.  Гамма-глютамілтрансфераза (GGT) 32,00 

103.  Лужна фосфатаза 32,00 

104.  Активність холінестерази 45,00 

105.  Ревматоїдний фактор 48,00 

ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ 

106.  Насичення трансферину залізом % 145,00 

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ 

107.  Загальний холестерин 40,00 

ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ 

108.  Загальний аналіз крові (без підрахунку лейкоцитарної формули) 65,00 

109.  Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 88,00 

110.  Аналіз на підрахунок ретикулоцитів 29,00 

111.  Терморезистентність еритроцитів 64,00 

112.  Тільця Гейнця 52,00 

113.  Визначення групи крові (АВО), резус фактор (Rh) 65,00 

ПАНЕЛЬ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ: ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ НА СИФІЛІС 

114.  RW (реакція Вассермана)   56,00 

115.  Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу 56,00 

116.  Мікрореакція прецепітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR) 48,00 

117.  Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 105,00 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ 

118.  Загальний аналіз сечі 53,00 

119.  Аналіз сечі по Нечипоренко 64,00 

120.  Мікроскопія осаду сечі 40,00 

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

121.  Серологічне дослідження на носійство збудників черевного тифу 64,00 

122.  Дослідження на носійство кишкових інфекцій  88,00 

123.  Дослідження на наявність золотистого стафілококу 88,00 

124.  Аналіз кала загальний (копрограма) 80,00 

125.  Дослідження біоматеріалу на яйця гельмінтів 24,00 

126.  Дослідження періанального шкребка на яйця гельмінтів 24,00 

127.  
Загальний аналіз мокроти 96,00 



Згідно ст. 197.1.5 розділу V Податкового кодексу України вищевказані послуги звільнені від 

оподаткування на додану вартість. 

 

7  

 

 

 

 

    Директор ТОВ «ОЛВІ БІЛДІНГ»       

 

 

 

 

 

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ ГРИПУ 

128.  Вакцинація "Ваксігрип" на дому, робочому місці (від 1 до 10 осіб) з консультацією 

лікаря 
450,00 

129.  Вакцинація "Ваксігрип" на робочому місці (від 11 до 20 осіб)  з консультацією 
лікаря 

430,00 

130.  Вакцинація "Ваксігрип" на робочому місці (від 21 до 50 осіб)  з консультацією 

лікаря 
410,00 

131.  Вакцинація "Ваксігрип" на робочому місці (від 51 і більше осіб)  з консультацією 
лікаря 

  390,00 

132.  Виклик  лікаря для  проведення вакцинації на території Замовника 1500,00 

 ПСИХОТЕРАПІЯ (від  10 осіб)  

133. Консультація психотерапевта (дорослі, діти від 10 років, підлітки) (ціна/1 людина) 600,00 

134. Сеанс психотерапії (ціна/1 людина) 
від 

600,00 

135. Сеанс гіпноза (ціна/1 людина) 
від 

700,00 

136. Закріплююча методика 1 категорія складності  (ціна/1 людина) 
від 

3000,00 

137. Закріплююча методика  2 категорія складності (ціна/1 людина) 
від 

4000,00 

138. Закріплююча методика  3 категорія складності (ціна/1 людина) 
від 

5000,00 
 ПСИХОТЕРАПІЯ (від 10 осіб)  

 ТРЕНІНГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ  

139. 
Перший рівень 
Вирішення  проблеми. Зрозуміти, прийняти, перемогти (ціна/1 людина) 

                

600,00 

140. 
Другий рівень 

Розвиток особистості , внутрішнє зростання.  Стати кращім, ніж Ти був  
(ціна/1 людина) 

               

700,00 

141. 
Третій рівень 

Управління ситуацією.  Моделювання ситуації під свої потреби  (ціна/1 людина) 

               

800,00 


