
 

 

ЦІНИ НА МЕДИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ ТА 

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ NOVO 

дійсні з 20.09.2021 

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ,  

грн 

МРТ головного мозку з ангіографією судин 2390 

- зорові нерви (дообстеження)  700 

- внутрішнього вуха (дообстеження)  700 

- судини шиї (дообстеження) 790 

- гіпофіз (дообстеження) 790 

МРТ динамічне обстеження гіпофізу з контрасним підсиленням 3400 

МРТ нижньощелепних суглобів 2690 

МРТ комплексне обстеження (голова+шия+судини шиї) 3990 

МРТ шийного відділу хребта 2390 

- судини шиї 850 

МРТ грудного відділу хребта 2390 

МРТ поперекового відділу хребта 2290 

- куприк (дообстеження) 1400 

МРТ трьох відділів хребта 6000 

МРТ м'яких тканин шиї (гортань, носоглотка, щитоподібна залоза) 2700 

МРТ ліктьового суглоба 2690 

МРТ кисті 2690 

МРТ крижово-клубових з'єднань 2690 

МРТ крижового відділу хребта та куприка 2690 

МРТ кісток тазу 2690 

МРТ кульшових суглобів 2690 

МРТ колінного суглоба 2690 

МРТ гомілково-ступневого суглоба 2690 

МРТ м’язів 2700 

МРТ органів черевної порожнини (печіка, підшлункова залоза, селезінка, 
нирки, наднирники) 

2700 

МРТ органів черевної порожнини + холангіографія 3090 



МРТ печінки з гепатоспецифічним контрастом “Примовіст” 7700 

МРТ ентерографія (дослідження тонкого кишківника) 2700 

МРТ органів малого тазу у жінок (матка, яйники, сечовий міхур, пряма кишка) 2700 

МРТ органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий  міхур, пряма 
кишка) 

2700 

МРТ калитки та яєчок 2700 

Мультипараметрична МРТ простати з контрасним підсиленням 4300 

МРТ серця 3100 

МРТ серця з контрасним підсиленням 4790 

МРТ молочних залоз 3100 

МРТ молочних залоз з контрастом 4300 

МРТ наднирників 2690 

МРТ однієї анатомічної ділянки 2700 

Дообстеження після КТ ( в межах одного клінічного 
випадку) 

-30% 

Дообстеження після КТ (різних клінічних випадків) -10% 

МРТ обстеження контрольне -10% 

Проведення обстеження з КР для ділянок, обстежених без КР 
(впродовж 7-и днів) 

2300 

  
Контрастне підсилення:  

до 15-ти кг 890 

15-30кг 1490 

Більше 30-ти кг 1990 

Більше 110-ти кг 2190 

Анестезія для дітей 1300 

Анестезія для дорослих 1690 

Супровід лікаря-анестезіолога при обстеженні з контрастуванням 200 

КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ  

НАЗВА 
 
 
 

Вартість для 
дорослих, 

грн 

 Вартість для 
дітей 

до 3-х років, 
грн 

Вартість 
для дітей 

до 
 16-ти 
років, 
грн. 

КТ головного мозгу 1500 1300 1400 

КТ головного мозгу з контрастним підсиленням 2450 2200 2300 

КТ ангіографія однієї анатомічної ділянки з 
контрастним підсиленням 

2350 2200 2300 

КТ ангіографія двох ділянок з контрастним 
підсиленням 

3400 2900 3300 

КТ шиї з контрастним підсиленням 2450 2200 2300 

КТ органів грудної порожнини 1550 1250 1450 

КТ органів грудної порожнини з контрастним 
підсиленням 

2450 2200 2300 



КТ хребта (шийного, грудного, поперекового – 
1 відділ) 

1500 1300 1400 

КТ органів черевної порожнини 1500 1300 1400 

КТ органів черевної порожнини з контрастним 
підсиленням 

2450 2200 2300 

КТ органів черевної порожнини та малого тазу  2550 2300 2400 

КТ органів черевної порожнини  та малого тазу з 
контрастним підсиленням (одномоментно) 

3290 2990 3200 

КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий 
міхур) з контрастним підсиленням 

2590 2200 2390 

КТ однієї анатомічної ділянки  
(кістки тазу, склепіння, всі види суглобів і т.д.) 

1550 1350 1450 

КТ однієї анатомічної ділянки з контрастним 
підсиленням 

2450 2200 2350 

КТ двох ділянок досліджень одночасно з 
контрастним підсиленням 

3290 2990 3200 

КТ трьох ділянок 2550 2300 2400 

КТ трьох ділянок одночасно з контрастним 
підсиленням 

4090 3500 3990 

КТ скринінг всього тіла 4200 3600 3990 

КТ скринінг + головний мозок 4590 3700 4390 

КТ приносових пазух носа 1490 1300 1400 

КТ внутрішнього вуха 1490 1300 1400 

КТ дообстеження після МРТ (в межах одного 
клінічного випадку) 

-30% -30% -30% 

КТ дообстеження різних клінічних випадків)  -10% -10% -10% 

КТ обстеження контрольне -10% -10% -10% 

Проведення обстеження з КР для ділянок, 
обстежених без КР (протягом 3-ох днів) 

-10% (з включенням КР) 

Індексація коронарного кальцію 1390 - - 

КТ коронарографія 4000 - - 

КТ шунтографія 4000 
  

КТ серця 4000 
  

КТ коронарографія з функціональним 
дослідженням серця 

4500 
  

Дообстеження наднирників після обстеження на 
МРТ 

1490 
  

Контрасне підсилення при обстеженні на КТ (вага 
до 100 кг) 

1000 850 950 

Контрасне підсилення при обстеженні на КТ (вага 
від 100 до 130 кг) 

1300 
  

Супровід лікаря-анестезіолога при обстеженні з 
контрастуванням 

200 
  

КТ - контрольовані блокади при больових 
вертебральних синдромах : 
- перирадикулярна 
- периартикулярна 

 
 

2900 
2900 



- епідуральна 2900 

 

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК РАДІОЛОГА  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ,  

грн 

Незалежний експертний висновок лікаря-радіолога (МРТ, КТ) 1500 

ЗАГАЛЬНІ СЕРВІСИ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ,  

грн 

Формування і друк результатів обстеження на плівку 160 

Запис результатів обстеження на додатковий диск 130 

Запис результатів обстеження на цифровий носій Центру (usb-накопичувач) 300 

Запис результатів обстеження на плівку в інший день після обстеження  400 

Запис результатів дослідження на цифровий носій Центру (usb-накопичувач) в 
інший день після обстеження  

450 

Запис результатівобстеження на диск з архіву понад 2-х тижневої давності 190 

Формування і друк плівки результатів обстежень інших клінік 600 

Надсилання DICOM зображень обстеження на електронну скриньку 160 

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ,  

грн 

УЗД ока (офтальмосканування) 400 

УЗД щитоподібної залози 450 

УЗД вилочкової залози (тимус) 380 

УЗД слинних залоз (однієї анатомічної ділянки) 410 

УЗД периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) 330 

УЗД легень для дорослих 620 

УЗД молочних залоз 520 

УЗД грудних залоз у чоловіків/дітей 450 

УЗД надниркових залоз 400 

УЗД м'яких тканин (однієї анатомісної ділянки) 350 

УЗД лонного членування 400 

Пакет УЗД №1 (надмірна вага) омт, очп, щитовидка, наднирники 1600 

Пакет УЗД №2 (надмірна вага ) очп, щитовидна залоза, наднирники 1250 

  
Еластографія при УЗД 

Еластографія щитовидної залози 650 

Еластографія молочної залози 650 

  



УЗД в акушерстві та гінекології 

УЗД вагітності на ранніх термінах 560 

Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності 
(11-14 тиж.) 

620 

Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності 
(11-14 тиж., багатоплідна вагітність) 

780 

Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності 
(18-22 тиж.) (прицільне обстеження анатомії плода) 

700 

Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності 
(18-22 тиж., багатоплідна вагітність) (прицільне обстеження анатомії плода) 

840 

Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія 
(28-32 тиж.) 

700 

Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія 
(28-32 тиж., багатоплідна вагітність) 

920 

Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину 400 

Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину 
(багатоплідна вагітність) 

420 

УЗД жіночих статевих органів (матка, придатки, яйники) 620 

Фолікулометрія (1 дослідження) 400 

Комплексне УЗД  "Жіноче здоров'я - 1" 
(органи малого тазу, молочні залози, щитовидна залоза) 

1340 

Комплексне УЗД  "Жіноче здоров'я - 2" 
(органи малого тазу, еластографія молочної залози та щитовидної залози) 

1520 

 
УЗД судин 

Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області + транскраніальна 
доплерографія (судини голови та шиї) 

800 

Дуплексне сканування судин однієї верхньої кінцівки (артерії і вени) 600 

Дуплексне сканування судин однієї нижньої кінцівки (артерії і вени) 620 

Дуплексне сканування судин двох верхніх кінцівок (артерії і вени) 820 

Дуплексне сканування судин двох нижніх кінцівок (артерії і вени) 850 

Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області (судини шиї) 680 

Дуплексне сканування черевної аорти 500 

Дуплексне сканування ниркових артерій (при стенозі) 600 

Комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти) 1300 

  
УЗД в травматології та ортопедії 

УЗД колінного суглоба 460 

  
УЗД в урології 

УЗД органів заoчеревинного простору (нирки, надниркові залози) 510 

УЗД органів калитки (яєчок) 460 

УЗД нирок 460 

УЗД нирок та сечового міхура 580 

УЗД нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура 650 

УЗД "Чоловіче здоров'я 1" 
(сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці) 

720 

УЗД "Чоловіче здоров'я 2" 810 



(сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці, нирки) 

УЗД урології 
(нирки, сечовий міхур, простата, сімяні пухирці, органи калитки) 

990 

  
УЗД в гастроентерології 

УЗД органів черевної порожнини 
(печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) 

700 

УЗД печінки 430 

УЗД жовчевого міхура, жовчевих протоків 400 

УЗД проба з жовчегінним сніданком 390 

УЗД підшлункової залози 380 

УЗД селезінки 440 

Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревенного простору (печінка, 
жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, 
надниркові залози, сечовий міхур) 

800 

  
УЗД в педіатрії 

Нейросонографія 630 

УЗД легень для дітей 620 

УЗД кульшових суглобів у дітей до 1-го року 440 

Комплексне обстеження дитини до 1-го року №1 
(нейросонографія, кульшові суглоби за Графом) 

930 

Комплексне обстеження дитини до 1-го року №2 
(нейросонографія, кульшові суглоби, органи черевної порожнини, сечовидільна 
система) 

1400 

Комплексне обстеження дитини після 1-го року 
(органи черевної порожнини, сечовидільна система, щитоподібна залоза) 

1100 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ, 

грн. 

Електрокардіограма (ЕКГ) з трактуванням результатів 230 

УЗД серця (ЕХО) 580 

Електроенцефалограма з картуванням мозгу (КЕЕГ) з трактуванням результатів  680 

Електроенцефалограма з картуванням мозгу (КЕЕГ) + електрокардіограма (ЕКГ) з 
трактуванням результатів  

770 

Електроенцефалограма (ЕЕГ).1,5 годинний моніторинг 1200 

КОМПЛЕКСНІ ОБСТЕЖЕННЯ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ, 

грн 

 
CHECK-UP  УНІВЕРСАЛЬНИЙ  

CHECK-UP для жінок 18-30 років (огляд гінеколога з мазками, кольпоскопія, 
комплексне УЗД  органів  черевної  порожнини та заочеревенного простору, 
комплексне УЗД  "Жіноче здоров'я" 1 (органи малого тазу, молочні залози, 

5163 



щитоподібна залоза), УЗД легень,  ЕКГ,  консультація  лікаря-терапевта, лабароторні 
дослідження (загальний та біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма) 

CHECK-UP для жінок 30 - 45 років (огляд гінеколога з мазками, кольпоскопія, 
комплексне УЗД  органів  черевної  порожнини та заочеревенного простору, 
комплексне УЗД  "Жіноче здоров'я" 1 (органи малого тазу, молочні залози, 
щитоподібна залоза), УЗД легень,  ЕКГ,  УЗД серця (ЕХО), консультація  лікаря-
терапевта, лабароторні дослідження (загальний та біохімічні аналізи крові, аналіз 
сечі, коагулограма) 

5685 

CHECK-UP для жінок  45 + років (огляд гінеколога з мазками, кольпоскопія, 
комплексне УЗД  органів  черевної  порожнини та заочеревенного простору, 
комплексне УЗД  "Жіноче здоров'я" 1 (органи малого тазу, молочні залози, 
щитоподібна залоза), УЗД легень,  ЕКГ,  УЗД серця (ЕХО), комплексне обстеження 
судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти), консультація  лікаря-
терапевта, консультація  лікаря-кардіолога, лабароторні дослідження (загальний та 
біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма, ліпідограма, онкомаркери 
яйників)   

7847 

CHECK-UP для чоловіків  18 - 30 років  (консультація лікаря-уролога,  комплексне 
УЗД органів черевної порожнини та заочеревенного простору,   УЗД щитоподібної 
залози, УЗД легень, ЕКГ, консультація лікаря-терапевта,   лабароторні дослідження 
(загальний та біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма) 

4120 

CHECK-UP для чоловіків  30 - 45  років (консультація лікаря-уролога,  комплексне 
УЗД органів черевної порожнини та заочеревенного простору,   УЗД щитоподібної 
залози, УЗД легень, ЕКГ, УЗД серця (ЕХО), консультація лікаря-терапевта,   
лабароторні дослідження (загальний та біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, 
коагулограма) 

4700 

CHECK-UP для чоловіків  45 + років (консультація лікаря-уролога, УЗД чоловіче 
здоров'я 1 (сечовий міхур, простата, сім'яні пухірці), комплексне УЗД органів 
черевної порожнини та заочеревенного простору,  УЗД щитоподібної залози, УЗД 
легень, ЕКГ, УЗД серця (ЕХО), комплексне обстеження судин (черевна аорта, 
ниркові артерії, гілки дуги аорти), консультація лікаря-терапевта, консультація  
лікаря-кардіолога,  лабароторні дослідження (загальний та біохімічні аналізи крові, 
аналіз сечі, коагулограма, ліпідограма, онкомаркери простати) 

7250 

 
СУПРОВІД ВАГІТНОСТІ  

I триместр (консультація гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, 
консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні 
дослідження) 

9870 

I триместр - багатоплідна вагітність (консультація гінеколога 
(3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 
тижні вагітності, лабораторні дослідження) 

10170 

ІІ триместр (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- 
ендокринолога, консультація лікаря-кардіолога,  УЗД 28 тижня вагітності ЕХО серця, 
ЕКГ, УЗД щитовидної залози,УЗД молочних залоз, лабораторні дослідження) 

7820 

ІІ триместр - багатоплідна вагітність (консультація гінеколога (3 
прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря- 
кардіолога, УЗД 28 тижня вагітності, ЕХО серця, ЕКГ, УЗД 
щитовидної залози,УЗД молочних залоз, лабораторні дослідження) 

7960 

ІІІ триместр (консультація гінеколога (4 прийоми), УЗД 33-34 тижні вагітності, УЗД 
нирок та сечового міхура, школа материнства, консультація уролога, лабораторні 
дослідження) 

7090 



ІІІ триместр – багатоплідна вагітність (консультація гінеколога (4 прийоми), УЗД 33-
34 тижні вагітності, УЗД нирок та сечового міхура, школа материнства, консультація 
уролога, лабораторні дослідження) 

7310 

 
ШКОЛА ДЛЯ МАЙБУТНІХ БАТЬКІВ  

Школа для майбутніх батьків (курс - 2 заняття в групі) 800 

Школа для майбутніх батьків (курс - 2 заняття індивідуально) 1200 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ, 

грн. 

Консультація лікаря-радіолога  580 

Консультація лікаря-анестезіолога  530 

Консультація лікаря-невропатолога  550 

Консультація дитячого лікаря-невропатолога  650 

консультація лікаря-педіатра 550 

Консультація лікаря-кардіолога  550 

Консультація лікаря-терапевта 550 

Консультація лікаря-гастроентеролога  550 

Консультація дитячого лікаря-гастроентеролога 550 

Консультація лікаря-нейрохірурга  550 

Консультація лікаря-хірурга  550 

консультація дитячого лікаря-хірурга 550 

Консультація лікаря-ендокринолога 580 

Консультація дитячого лікаря-ендокринолога 580 

Консультація лікаря-ревматолога  580 

Консультація лікаря-ортопеда-травматолога 550 

Консультація дитячого лікаря-ортопеда 550 

Консультація лікаря-уролога 550 

Консультація лікаря-уролога з трансректальним оглядом/масажем передміхурової 
залози 

750 

Консультація професора, лікаря-уролога 800 

Консультація лікаря-проктолога  580 

Консультація лікаря-проктолога з ректоскопією 700 

Консультація лікаря-ендоскопіста 530 

Консультація професора, лікаря-гінеколога вищої категорії  700 

Консультація  лікаря-гінеколога 550 

Консультація лікаря-дитячого гінеколога 630 

Консультація лікаря-неонатолога з грудного вигодовування 550 

Повторна консультація лікаря-радіолога  530 

Повторна консультація лікаря-невропатолога  490 

Повторна консультація дитячого лікаря-невропатолога 620 

повторна консультація лікаря-педіатра 490 

Повторна консультація лікаря-кардіолога  490 

Повторна консультація лікаря-терапевта 490 

Повторна консультація лікаря-гастроентеролога 490 



Повторна консультація дитячого лікаря-гастроентеролога 490 

Повторна консультація лікаря-нейрохірурга  490 

Повторна консультація лікаря-хірурга 490 

Повторна консультація дитячого лікаря-хірурга 490 

Повторна консультація лікаря-ендокринолога 580 

Повторна консультація дитячого лікаря-ендокринолога 580 

Повторна консультація лікаря-ревматолога 530 

Повторна консультація лікаря-ортопеда-травматолога  490 

Повторна консультація дитячого лікаря-ортопеда 490 

Повторна консультація лікаря-уролога 490 

Повторна консультація професора, лікаря-уролога 700 

Повторна консультація лікаря-проктолога 530 

Повторна консультація лікаря-ендоскопіста 480 

Повторна консультація професора, лікаря-гінеколога вищої категорії 
(до 2-х місяців від 1-ї консультації) 

590 

Повторна консультація лікаря-гінеколога 490 

Повторна консультація лікаря-дитячого гінеколога  560 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ З ВИЇЗДОМ ДОДОМУ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ, 

грн  

Консультація лікаря-педіатра з виїздом додому (вік пацієнта віднародження до 18 
років) 

950 

Консультація лікаря-ортопеда-травматолога з виїздом додому в межах міста 950 

Консультація сімейного лікаря з виїздом додому 950 

Консультації сімейного лікаря з виїздом за межі міста (до 10 км) 1600 

Консультації з грудного вигодовування з виїздом додому 950 

Перші дні життя дитини вдома - консультації лікаря -неонатолога подогляду за 
дитиною з виїздом додому 

950 

ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ,  

грн 

Огляд гінеколога (первинний) 400 

Огляд гінеколога (огляд в дзеркалах, мазки на флору та ЦД) 690 

Огляд гінеколога (огляд в дзеркалах, мазки на флору) 570 

Коментар аналізів 200 

Кольпоскопія із заключенням 600 

Огляд гінеколога з кольпоскопією 990 

Огляд гінеколога з УЗД трансвагінально 900 

Огляд дитячого гінеколога з мазками 490 

Огляд дитячого гінеколога без мазків 350 

Введення ВМ системи "Мірена" (з ціною системи) 4690 

Введення ВМ системи "Gold" (з ціною системи) 3300 

Введення ВМ системи "Нова Плюс" (з ціною системи) 1990 



Введення ВМ системи (без ціни системи) 1200 

Видалення ВМ системи з обстеженням біоптату 840 

Біопсія шийки матки з патоморфологічним дослідженням 1480 

Поліпектомія шийки матки з патоморфологічним дослідженням 1980 

Поліпектомія шийки матки та вишкрібання цервікального каналу з 
патоморфологічним дослідженням (з місцевою анастезією) 

2790 

Регуляція оваріально-менструального циклу (індивідуальний підбір гормонального 
та негормонального лікування) 

530 

Лікування клімактеричних проявів (індивідуальний підбір гормонального та 
негормонального лікування) 

530 

Консультація перед вакцинацією HPV вакциною "Церкваріс" 530 

Імунізація вакциною "Церварікс" 1900 

Планування вагітності (консультація) 530 

ОРТОПЕДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ,  

грн 

PRP-терапія опорно-рухового апарату 1380 

Внутрішньо-суглобова ін'єкція з введенням препарату  Остеніл Плюс (Німеччина) 
40 мг ( проводиться 1-разово) 

4340 

Внутрішньо-суглобова ін'єкція з введенням препарату Остеніл (Німеччина )20 
мг  (проводиться 3-разово з інтервалом в 5-7 днів) 

1790 

Внутрішньо-суглобова ін'єкція з введенням препарату Депо-медрол ( Пфайзер, 
Німеччина) 40мг  
(проводиться 1-разово, при вираженому больовому синдромі) 

840 

Пункція колінного суглобу (синовіїт) 690 

Пункція бурси ( ліктьовий/колінний суглоб) 300 

Пункція суглобу з наступним введенням Депо-медрол  (Пфайзер, Німеччина) 40мг  840 

Блокада міжреберного нерву 450 

Паравертебральна блокада корінців грудного-поперекового відділів хребта 600 

Кінезіотейпування 1 сегмент (первинне тейпування) 410 

Кінезіотейпування підвищеної міцності 1 сегмент (первинне тейпування) 460 

Кінезіотейпування принтованими тейпами 1 сегмент (первинне тейпування ) 460 

Кінезіотейпування підвищеної міцності  принтованими тейпами 1 сегмент 
(первинне тейпування) 

540 

Кінезіотейпування 1 сегмент (повторне тейпування) 300 

Кінезіотейпування підвищеної міцності  1 сегмент (повторне тейпування) 350 

Кінезіотейпування принтованими тейпами 1 сегмент (повторне тейпування) 380 

Кінезіотейпування підвищеної міцності принтованими тейпами 1 сегмент 
(повторне тейпування) 

430 

Відновне ортопедичне лікування з використанням методики  мануальної терапії (1 
сегмент: колінний/ кульшовий суглоб) 

250 

Відновне ортопедичне лікування з використанням методики  мануальної терапії (1 
сегмент: шийний/ грудний/ поперековий відділ хребта) 

330 

Відновне ортопедичне лікування з використанням методики мануальної терапії з 
мобілізацією ( 1 сегмент: колінний/ кульшовий суглоб) 

350 

Відновне ортопедичне лікування з використанням методики мануальної терапії з 450 



мобілізацією ( 1 сегмент: шийний/ грудний/ поперековий відділ хребта) 

МАСАЖ ЛІКУВАЛЬНИЙ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ,  

грн 

Проведення обстеження - експертиза опорно-рухового апарату 300 

Лікувальний масаж: корекція м'язевих порушень методом м'яких технік 350 

Підтримуюча реабілітація: масаж, гімнастика, анатомічні поїзда, краніо-сакральна 
терапія 

400 

Загальний лікувальний масаж при остеохондрозі та його наслідках  500 

Лікувальний масаж однієї анатомічної ділянки: комірцева зона,  грудна клітка, 
попереково-крижовий відділ, ноги, руки 

350 

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ  

НАЗВА 

ВАРТІСТЬ,  
грн 

ціни вказані без 
вартості анестезії та 
перебування в палаті  

Видалення атероми І ступеня складності 2200 

Видалення атероми ІІ ступеня складності 3200 

Видалення атероми ІІІ ступеня складності 4200 

Видалення врослого нiгтя 2500 

Видалення ліпоми розміром до 3 см 2200 

Видалення ліпоми розміром до 3 см з 
патоморфологічним дослідженням 

2650 

Видалення ліпоми розміром 3-6 см 3500 

Видалення ліпоми розміром 3-6 см з патоморфологічним 
дослідженням 

3950 

Видалення ліпоми розміром понад 6 см 4950 

Видалення ліпоми розміром понад 6 см з 
патоморфологічним дослідженням 

5400 

Первинна хірургічна обробка рани І ступеня складності 720 

Первинна хірургічна обробка рани ІІ ступеня складності 900 

Первинна хірургічна обробка рани ІІІ ступеня складності 1160 

Розкриття абсцесу І ступеня складності 1100 

Розкриття абсцесу ІІ ступеня складності 1450 

Розкриття абсцесу ІІІ ступеня складності 1950 

Розкриття карбункула / фурункула І ступеня складності 1100 

Розкриття карбункула / фурункула ІІ ступеня складності 1300 

Розкриття карбункула / фурункула ІІ ступеня складності з 
бакпосівом 

1900 

Розкриття карбункула / фурункула ІІІ ступеня складності 1700 

Розкриття карбункула / фурункула  ІІІ ступеня складності з 
бакпосівом 

1300 



Висічення лігатурної нориці І ступеня складності 1800 

Висічення лігатурної нориці ІІ ступеня складності 2000 

Висічення лігатурної нориці ІІІ ступеня складності 2200 

Розкриття панарицію І ступеня складності 1150 

Розкриття панарицію ІІ ступеня складності 1350 

Розкриття панарицію ІІІ ступеня складності 1550 

Розкриття панарицію ІІІ ступеня складності з бакпосівом 2150 

Перев’язка рани І ступеня складності 550 

Перев’язка рани ІІ ступеня складності 590 

Перев’язка рани ІІІ ступеня складності 650 

Перев`язка після оперативних втручань, зняття п/о швів, 
санація п/о ран 

400 

Видалення кліща 800 

АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

НАЗВА 

ВАРТІСТЬ,  
грн 

ціни вказані без 
вартості анестезії та 
перебування в палаті  

Діагностична лапароскопія  12500 

Лапароскопічне роз’єднання абдомінальних спайок ( 
адгезіолізис)  І ступеня складності  

15900 

Лапароскопічне роз’єднання абдомінальних спайок ( 
адгезіолізис)  ІІ ступеня складності  

18600 

Лапароскопічне роз’єднання абдомінальних спайок ( 
адгезіолізис)  ІІІ ступеня складності  

21900 

Лапароскопiчна апендектомiя  І ступеня складності  13000 

Лапароскопiчна апендектомiя ІІ ступеня складності  15000 

Лапароскопiчна апендектомiя ІІІ ступеня складності  17000 

Лапароскопiчна холецистектомія І ступеня складності  15800 

Лапароскопiчна холецистектомія ІІ ступеня складності  17800 

Лапароскопiчна холецистектомія ІІІ ступеня складності  19800 

Лапароскопiчна холецистектомія iз зовнiшнiм дренуванням 
холедоха  

25500 

Лапароскопiчна холецистектомія iз холедохотомією  25500 

Лапароскопiчна холецистектомiя iз холедохо-ентеро 
анастомозом  

25500 

Лапароскопічне видалення кісти селезінки І ступеня 
складності   

35000 

Лапароскопічне видалення кісти селезінки І ступеня 
складності   

45000 

Лапароскопічне видалення кісти селезінки ІІІ ступеня 
складності   

54000 

Лапароскопічна спленектомія І ступеня складності   28000 

Лапароскопічна спленектомія ІІ ступеня складності   35000 



Лапароскопічна спленектомія ІІІ ступеня складності   42000 

Лапароскопічна резекція тіла та хвоста підшлункової залози 
І ступеня складності 

35500 

Лапароскопічна резекція тіла та хвоста підшлункової залози  
ІІ ступеня складності 

40500 

Лапароскопічна резекція тіла та хвоста підшлункової залози  
ІІІ ступеня складності 

45500 

Лапароскопічна міотомія за Геллером при ахалазії  І ступеня 
складності  

26000 

Лапароскопічна міотомія за Геллером при ахалазії  ІІ 
ступеня складності  

28000 

Лапароскопічна міотомія за Геллером при ахалазії  ІІІ 
ступеня складності  

30000 

Лапароскопічна пластика діафрагмальної грижі із 
фундоплікацією  І ступеня складності  

19000 

Лапароскопічна пластика діафрагмальної грижі із 
фундоплікацією  ІІ ступеня складності  

22000 

Лапароскопічна пластика діафрагмальної грижі із 
фундоплікацією  ІІІ ступеня складності  

25000 

Лапароскопічна гастректомiя  І ступеня складності  34000 

Лапароскопічна гастректомiя  ІІ ступеня складності  37000 

Лапароскопічна гастректомiя  ІІІ ступеня складності  40000 

Лапароскопічна субтотальна резекція шлунку І ступеня 
складності  

50000 

Лапароскопічна субтотальна резекція шлунку ІІ ступеня 
складності  

60000 

Лапароскопічна субтотальна резекція шлунку ІІІ ступеня 
складності  

69000 

Лапароскопічне видалення утворів шлунка  І ступеня 
складності  

37500 

Лапароскопічне видалення утворів шлунка ІІ ступеня 
складності  

42500 

Лапароскопічне видалення утворів шлунка ІІІ ступеня 
складності  

47500 

Лапароскопiчне видалення пухлин тонкої кишки  І ступеня 
складності  

35000 

Лапароскопiчне видалення пухлин тонкої кишки  ІІ ступеня 
складності  

38000 

Лапароскопiчне видалення пухлин тонкої кишки  ІІІ ступеня 
складності  

41000 

Лапароскопічне видалення кіст печінки І ступеня 
складності   

29000 

Лапароскопічне видалення кіст печінки ІІ ступеня 
складності   

32000 

Лапароскопічне видалення кіст печінки ІІІ ступеня 
складності   

35000 

Лапароскопічне видалення пухлини печінки  І ступеня 
складності  

30000 



Лапароскопічне видалення пухлини печінки  ІІ ступеня 
складності  

33000 

Лапароскопічне видалення пухлини печінки  ІІІ ступеня 
складності  

36000 

Лапароскопічна гемігепатектомія І ступеня складності   35000 

Лапароскопічна гемігепатектомія ІІ ступеня складності   40000 

Лапароскопічна гемігепатектомія ІІІ ступеня складності   45000 

ХІРУРГІЯ ГРИЖ 

НАЗВА 

ВАРТІСТЬ,  
грн 

ціни вказані 
без 

вартості 
анестезії 

та 
перебування 

в палаті  

Герніопластика пупкової грижі із використанням поліпропіленової сітки  І ступеня 
складності 

10000 

Герніопластика пупкової грижі із використанням поліпропіленової сітки  ІІ 
ступеня складності 

12000 

Герніопластика пупкової грижі із використанням поліпропіленової сітки  ІІІ 
ступеня складності 

14500 

Герніопластика пахової грижі із використанням поліпропіленової сітки за 
Ліхтенштейном  І ступеня складності 

11500 

Герніопластика пахової грижі із використанням поліпропіленової сітки за 
Ліхтенштейном ІІ ступеня складності 

13700 

Герніопластика пахової грижі із використанням поліпропіленової сітки за 
Ліхтенштейном ІІІ ступеня складності  

16700 

Герніопластика стегнової грижі із використанням поліпропіленової сітки  І 
ступеня складності 

11500 

Герніопластика стегнової грижі із використанням поліпропіленової сітки  ІІ 
ступеня складності 

13700 

Герніопластика стегнової грижі із використанням поліпропіленової сітки  ІІІ 
ступеня складності 

16700 

Герніопластика грижі білої лінії живота із використанням поліпропіленової сітки  
І ступеня складності 

13000 

Герніопластика грижі білої лінії живота із використанням поліпропіленової сітки  
ІІ ступеня складності 

15000 

Герніопластика грижі білої лінії живота із використанням поліпропіленової сітки  
ІІІ ступеня складності 

16900 

Герніопластика післяопераційної грижі із використанням поліпропіленової сітки  
І ступеня складності 

15900 

Герніопластика післяопераційної грижі із використанням поліпропіленової сітки  
ІІ ступеня складності 

18900 

Герніопластика післяопераційної грижі із використанням поліпропіленової сітки  22900 



ІІІ ступеня складності 

Абдоменопластика І ступеня складності 18000 

Абдоменопластика ІІ ступеня складності 19500 

Абдоменопластика ІІІ ступеня складності 22000 

Лапароскопічна пластика пупкової грижі із використанням сітки за методикою 
ІРОМ 

23000 

Лапароскопічна пластика пахової грижі із використанням сітки за методикою 
ІРОМ 

23000 

Лапароскопічна пластика стегнової грижі із використанням сітки за методикою 
ІРОМ 

24000 

Лапароскопічна пластика післяопераційної грижі із використанням сітки  за 
методикою ІРОМ 

25000 

Лапароскопічна пластика пахової грижі із використанням сітки за методикою 
ТАРР І ступеня складності 

15000 

Лапароскопічна пластика пахової грижі із використанням сітки за методикою 
ТАРР ІІ ступеня складності 

16500 

Лапароскопічна пластика пахової грижі із використанням сітки за методикою 
ТАРР ІІІ ступеня складності 

18500 

Лапароскопічна пластика стегнової грижі із використанням сітки за методикою 
ТАРР  І ступеня складності 

15000 

Лапароскопічна пластика стегнової грижі із використанням сітки за методикою 
ТАРР  ІІ ступеня складності 

16500 

Лапароскопічна пластика стегнової грижі із використанням сітки за методикою 
ТАРР  ІІІ ступеня складності 

18500 

Лапароскопічна пластика пахової грижі із використанням сітки за методикою 
ТЕР  І ступеня складності 

15000 

Лапароскопічна пластика пахової грижі із використанням сітки за методикою 
ТЕР  ІІ ступеня складності 

16500 

Лапароскопічна пластика пахової грижі із використанням сітки за методикою 
ТЕР  ІІІ ступеня складності 

18500 

ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ 

НАЗВА 

ВАРТІСТЬ,  
грн 

ціни вказані 
без 

вартості 
анестезії 

та 
перебування 

в палаті  

Гемітиреоїдектомія І ступеня складності 15900 

Гемітиреоїдектомія ІІ ступеня складності 17900 

Гемітиреоїдектомія ІІІ ступеня складності 19900 

Тиреоїдектомія  І ступеня складності 18500 



Тиреоїдектомія  ІІ ступеня складності 20500 

Тиреоїдектомія  ІІІ ступеня складності 22500 

Паратиреоїдектомія І ступеня складності 15400 

Паратиреоїдектомія ІІ ступеня складності  16400 

Паратиреоїдектомія ІІІ ступеня складності 17400 

Видалення кисти шиї І ступеня складності 13000 

Видалення кисти шиї ІІ ступеня складності 14000 

Видалення кисти шиї ІІІ ступеня складності 15000 

Лапароскопiчна адреналектомiя  І ступеня складності 22500 

Лапароскопiчна адреналектомiя ІІ ступеня складності 26500 

Лапароскопiчна адреналектомiя ІІІ ступеня складності 30500 

Лапароскопiчна резекцiя пiдшлункової залози (нейроендокринні пухлини) І 
ступеня складності  

35500 

Лапароскопiчна резекцiя пiдшлункової залози (нейроендокринні пухлини) ІІ 
ступеня складності  

40500 

Лапароскопiчна резекцiя пiдшлункової залози (нейроендокринні пухлини)ІІІ 
ступеня складності  

45500 

Лапароскопiчна енуклеація інсуліноми пiдшлункової залози І ступеня складності 22500 

Лапароскопiчна енуклеація інсуліноми пiдшлункової залози ІІ ступеня складності 26500 

Лапароскопiчна енуклеація інсуліноми пiдшлункової залози ІІІ ступеня 
складності 

30500 

БАРІАТРИЧНА ТА МЕТАБОЛІЧНА ХІРУРГІЯ. Лікування ожиріння, надлишкової ваги та 
цукрового діабету  

НАЗВА 

ВАРТІСТЬ, 
грн. 

ціни вказані 
без 

вартості 
анестезії 

та 
перебування 

в палаті  

Лапароскопiчна гастроплiкацiя  І ступеня складності 40000 

Лапароскопiчна гастроплiкацiя ІІ ступеня складності 45000 

Лапароскопiчна гастроплiкацiя ІІІ ступеня складності 50000 

Лапароскопiчна вертикальна резекцiя шлунка І ступеня складності 55000 

Лапароскопiчна вертикальна резекцiя шлунка ІІ ступеня складності 65000 

Лапароскопiчна вертикальна резекцiя шлунка ІІІ ступеня складності 75000 

Лапароскопiчне шлункове шунтування І ступеня складності 70000 

Лапароскопiчне шлункове шунтування ІІ ступеня складності 75000 

Лапароскопiчне шлункове шунтування ІІІ ступеня складності 80000 

Лапароскопiчне мiнi шлункове шунтування І ступеня складності 60500 



Лапароскопiчне мiнi шлункове шунтування ІІ ступеня складності 65500 

Лапароскопiчне мiнi шлункове шунтування ІІІ ступеня складності 70500 

ЕНДОСКОПІЯ  

НАЗВА 

ВАРТІСТЬ, 
грн. 

ціни вказані 
без 

вартості 
анестезії 

та 
перебування 

в палаті  

Езофагогастродуоденоскопія 1200 

Езофагогастродуоденоскопія з медикаментозним сном та перебуванням в палаті 3400 

Колоноскопія 2100 

Колоноскопія з медикаментозним сном та перебуванням в палаті 4300 

Езофагогастродуоденоскопія + колоноскопія з медикаментозним сном та 
перебуванням в палаті 

6000 

Біопсія під час ендоскопії  з патоморфологічним дослідженням 1480 

Поліпектомія під час ЕГДС (1 категорія) з патоморфологічним дослідженням 4700 

Поліпектомія під час ЕГДС (2 категорія) з патоморфологічним дослідженням 7900 

Поліпектомія під час КС (1 категорія) з патоморфологічним дослідженням 4950 

Поліпектомія під час КС (2 категорія) з патоморфологічним дослідженням 9900 

Бронхоскопія діагностична 1400 

Ендоскопічне видалення стороннього тіла з шлунково-кишкового тракту 3400 

Ендоскопічна зупинка кровотечі при колоноскопії (без вартості набору) 3000 

Ендоскопічна зупинка кровотечі при езофагогастродуоденоскопіі (без вартості 
набору) 

3000 

Лігування варикозних вузлів вен стравоходу 7700 

ПРОКТОЛОГІЯ  

НАЗВА 

ВАРТІСТЬ, 
грн. 

ціни вказані 
без 

вартості 
анестезії 

та 
перебування 

в палаті  

Ректоскопія 570 

Введення ректального тампону 520 



Монополярна коагуляція гострокінцевих кондилом (1 елемент) 2520 

Розкриття зовнішнього тромбованого гемороїдального вузла 2200 

Висічення тромбованого гемороїдального вузла з патоморфологічним 
дослідженням 

4100 

Інфрачервона коагуляція (1-го гемороїдального вузла) 2180 

Латесне лігування внутрішнього 1-го гемороїдального вузла 2850 

Розкриття підшкірного парапроктиту 3290 

Радикальне висічення парапроктиту з патоморфологічним дослідженням 9000 

Розкриття пілонідальної кисти (куприкової кисти) 2950 

Радикальне висічення пілонідальної кисти (куприкової кисти) з 
патоморфологічним дослідженням 

4900 

Гемороїдектомія з патоморфологічним дослідженням 17500 

Висічення анальної тріщини з патоморфологічним дослідженням 11000 

Висічення анального поліпа з патоморфологічним дослідженням 4500 

Видалення (фрагментація) копролітів 4000 

Лапароскопiчна правобiчна гемiколектомiя  І ступеня складності 40000 

Лапароскопiчна правобiчна гемiколектомiя ІІ ступеня складності 45000 

Лапароскопiчна правобiчна гемiколектомiя ІІІ ступеня складності 50000 

Лапароскопiчна лівобiчна гемiколектомiя  І ступеня складності 57000 

Лапароскопiчна лівобiчна гемiколектомiя ІІ ступеня складності 62000 

Лапароскопiчна лівобiчна гемiколектомiя ІІІ ступеня складності 67000 

Лапароскопiчна сигмоiдектомiя  І ступеня складності 57000 

Лапароскопiчна сигмоiдектомiя ІІ ступеня складності 60000 

Лапароскопiчна сигмоiдектомiя ІІІ ступеня складності 63000 

Лапароскопiчна низька передня резекція прямої кишки І ступеня складності 48000 

Лапароскопiчна низька передня резекція прямої кишки ІІ ступеня складності 53000 

Лапароскопiчна низька передня резекція прямої кишки ІІІ ступеня складності 58000 

Лапароскопічна геміколектомія із низведенням І ступеня складності 48000 

Лапароскопічна геміколектомія із низведенням ІІ ступеня складності 53000 

Лапароскопічна геміколектомія із низведенням ІІІ ступеня складності 58000 

Лапароскопічна операція Гартмана  І ступеня складності    48000 

Лапароскопічна операція Гартмана ІІ ступеня складності 53000 

Лапароскопічна операція Гартмана ІІІ ступеня складності 58000 

ГІНЕКОЛОГІЯ  

НАЗВА ВАРТІСТЬ, 
грн. 

ціни вказані 
без 

вартості 
анестезії 



та 
перебування 

в палаті 

Коагуляція радіохвильова 950 

Біопсія радіохвильова 1790 

Петльова ексцизія 2190 

Біопсія шийки матки з патоморфологічним дослідженням 1480 

Поліпектомія шийки матки з патоморфологічним дослідженням 1980 

Вишкрібання цервікального каналу з  патоморфологічним дослідженням 2100 

Поліпектомія шийки матки та вишкрібання цервікального каналу з  
патоморфологічним дослідженням 

2790 

Роздільне лікувально-діагностичне вишкрібання (РЛДВ) стінок порожнини матки 
та цервікального каналу 

3500 

Бужування цервікального каналу 750 

Видалення кісти бартолінової залози 7000 

Пункція кісти бартолінової залози без введення склерозуючих розчинів 1250 

Пункція кісти бартолінової залози з введенням склерозуючих розчинів 1600 

Ехосальпінгографія (дослідження прохідності маткових труб під контролем УЗД) 1650 

Аспірація ендометрію з  патоморфологічним дослідженням 1500 

Пункція черевної порожнини через заднє склепіння з аспірацією вільної  рідини 2600 

Кольпоперінеолеваторопластика (випадіння матки) 18500 

Передня  кольпоррафія (цистокелє) 14000 

Задня кольпоррафія (ректоцелє) 14000 

Передня кольпоррафія і задня кольпоррафія (опущення матки) 27500 

Лапароскопія оперативно-діагностична  І  ступеня складності 12000 

Лапароскопія оперативно-діагностична ІІ  ступеня складності 14500 

Лапароскопія оперативно-діагностична ІІІ ступеня складності 17000 

Лапароскопія оперативно-діагностична ІV ступеня складності 20000 

Лапароскопічна кольпопексія при пролапсі та випадінні матки 14500 

Лапароскопічна аднексектомія однобічна 13500 

Лапароскопічна аднексектомія двобічна 19400 

Лапароскопічна цистектомія однобічна 12000 

Лапароскопічна цистектомія двобічна 17500 

Лапароскопічна оваректомія однобічна 13200 

Лапароскопічна оваректомія двобічна 18200 

Лапароскопічна тубектомія однобічна 12000 

Лапароскопічна тубектомія двобічна 16000 

Лапароскопічна хромогідротубація 12000 

Лапароскопічна гістеректомія надпіхвова з додатками І  ступеня складності 16500 

Лапароскопічна гістеректомія надпіхвова з додатками ІІ  ступеня складності 18500 



Лапароскопічна гістеректомія надпіхвова з додатками ІІІ ступеня складності 20500 

Лапароскопічна гістеректомія надпіхвова без додатків (яйників)  І  ступеня 
складності 

16000 

Лапароскопічна гістеректомія надпіхвова без додатків (яйників) ІІ  ступеня 
складності 

18000 

Лапароскопічна гістеректомія надпіхвова без додатків (яйників) ІІІ ступеня 
складності 

20000 

Лапароскопічний кольпопоез із сигмовидної кишки  І  ступеня складності 68000 

Лапароскопічний кольпопоез із сигмовидної кишки ІІ  ступеня складності 72000 

Лапароскопічний кольпопоез із сигмовидної кишки ІІІ ступеня складності 76000 

Лапароскопічний адгезіолізис І  ступеня складності 15000 

Лапароскопічний адгезіолізис ІІ  ступеня складності 18000 

Лапароскопічний адгезіолізис ІІІ ступеня складності 22000 

Лапароскопічний сальпінгооваріоадгезіолізис 19000 

Лапароскопічна туботомія( видалення плідного яйця) 15000 

Лапароскопічна коагуляція апоплексії яйника 18000 

Лапароскопічна каутеризація (фенестрація) 10000 

Лапаротомія. Надпіхвова ампутація матки з додатками 25000 

Лапаротомія. Екстирпація матки з додатками 26000 

Лапаротомія. Екстирпація матки без додатків (яйників) 25000 

Лапаротомія. Консервативна міомектомія 27000 

Транспіхвова екстирпація матки з додатками з лапароскопічною асистенцією І  
ступеня складності 

26000 

Транспіхвова екстирпація матки з додатками з лапароскопічною асистенцією ІІ  
ступеня складності 

29000 

Транспіхвова екстирпація матки з додатками з лапароскопічною асистенцією ІІІ 
ступеня складності 

32000 

Транспіхвова екстирпація матки без додатків 26000 

Оментектомія (резекція великого сальника) 48000 

Реконструктивна операція при нетриманні сечі (без алопластичних матеріалів) 16000 

Реконструктивна операція при нетриманні сечі (з використанням алопластичних 
матеріалів) 

42500 

Пластика малих статевих губ 15000 

Відновлення дівочої пліви 17000 

Зменшення розміру піхви 19900 

Пластика дівочої пліви при зарощені та ригідності 12000 

Видалення кист та фібром піхви 13000 

Видалення вагінальних перегородок різної локалізації 14500 

УРОЛОГІЯ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ, 

грн. 
ціни вказані 



без 
вартості 
анестезії 

та 
перебування 

в палаті 

Уретроцистоскопія без біопсії 2400 

Уретроцистоскопія з біопсією 3100 

Френулотомія (Пластика короткої вуздечки статевого члена) 2650 

Постановка сечовідного стента 8000 

Видалення сечовідного стента 2900 

Катетеризація сечовода (постановка постійного катетера) 1300 

Катетеризація сечового міхура 1800 

Коагуляція гострокінцевих кондилом (без гістологічним дослідженням) 2100 

Коагуляція гострокінцевих кондилом (з гістологічним дослідженням) 2600 

Пункційна біопсія простати 1990 

Парауретральні іньєкції при стресовому нетриманні сечі 15000 

Висічення поліпа уретри / випадіння слизової оболонки (у жінок) 8000 

Троакарна цистостомія під контролем УЗД (без вартості цистостоми) 4000 

Пункція-склерозування кисти нирки під контролем УЗД 3800 

Циркумцизія (кругове висічення крайньої плоті) 9200 

Операція Бергмана/Вінкельмана (при водянці яєчка) 12000 

Орхектомія (видалення яєчок) 12000 

Операція Мармара (при варикоцеле) 15800 

Пластика уретри при вінцевій гіпоспадії (у чоловіків) 14000 

Вазорезекція (вазектомія, стерилізація) 13700 

Ампутація статевого члена при злоякісних новоутворах                      11200 

Резекція кисти додатка яєчка 12500 

Видалення атероми яєчка   9000 

Орхфунікулектомія 10900 

Лапароскопічна резекція сім'яної вени (операція Іванісевича) 16400 

ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ (від 0 до 18 років)  

НАЗВА 

ВАРТІСТЬ, 
грн. 

ціни вказані 
без 

вартості 
анестезії 

та 
перебування 



в палаті 

Первинна хірургічна обробка рани І ступеня складності (поверхневі 
пошкодження шкіри розміром до 2 см) 

720 

Первинна хірургічна обробка рани ІІ ступеня складності (поверхневі 
пошкодження шкіри розміром 2-4 см) 

900 

Первинна хірургічна обробка рани ІІІ ступеня складності (поверхневі 
пошкодження шкіри розміром  більше 4 см) 

1160 

Вторинна хірургічна обробка ран у дітей хворих на цукровий діабет 
(некректомія) 

700 

Зняття швів, лігатур 300 

Пункція гематоми, дренування 400 

Пункція кефалогематоми 500 

Розтин абсцесу м'яких тканин І ступеня складності 800 

Розтин абсцесу м'яких тканин І ступеня складності з бакпосівом 1800 

Розтин абсцесу м'яких тканин ІІ ступеня складності  1200 

Розтин абсцесу м'яких тканин ІІ ступеня складності з бакпосівом 2400 

Розкриття фурункула 800 

Розкриття фурункула з бакпосівом 1800 

Розкриття панарицію  700 

Розкриття панарицію з бакпосівом 1500 

Розкриття параніхії  700 

Розкриття параніхії з бакпосівом 1500 

Розкриття гнійного лімфаденіту, в т. ч. синдром котячої подряпини  2000 

Розкриття та видалення капсули гідраденіту                  2000 

Роз'єднання синехій головки статевого члена  700 

Роз'єднання синехій малих статевих губ 700 

Розкриття та лікування баланопоститу 750 

Висічення лігатурних нориць 800 

Підрізання короткої вуздечки язика 1000 

Пластика вуздечки верхньої губи 1100 

Операція врослого нiгтя  1300 

Зняття нігтьової пластини 900 

Видалення фунгуса пупка 700 

Видалення пупкового залишку, обробка пуповини (пупкової рани) при омфаліті  780 

Видалення папілом, невусів шкірних покривів 1000 

Видалення кліща 700 

Видалення контагіозних молюсків 600 

Видалення чужорідних тіл м'яких тканин 1200 

Видалення новоутворів шкіри (1 новоутвір до 1 см)  1000 

Видалення новоутворів шкіри (3-5 новоутворів до 1 см або 1 більше 3 см)  1400 



Видалення доброякісних утворень м'яких тканин І ступеня складності (ліпоми, 
фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми до 2 см) 

2000 

Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 2 ступеня складності (ліпоми, 
фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми до 2-4 см або 2-3 утворень до 2 см) 

2900 

Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 3 ступеня складності (ліпоми, 
фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми більше 4 см (без вартості анестезії) з 
патоморфологічним дослідженням) 

4200 

Радіохвильове видалення доброякісних новоутворів шкіри ( в т.ч. вірусні 
бородавки, папіломи) 

800 

Видалення додаткової фаланги (шкірна форма) 880 

Видалення додаткових вушних придатків 1000 

Висічення келоїдних рубців 1000 

Хірургічна перев’язка І ступеня складності 400 

Хірургічна перев’язка ІІ ступеня складності 600 

Накладання вторинних швів на рану 300 

АНЕСТЕЗІЯ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ, 

грн. 

Анестезія місцева 350 

Катетеризація центральної вени 1100 

Анестезія внутрішньовенна до 30 хв. 1500 

Додаткових 30 хв. анестезії внутрішньовенної 500 

Анестезія епідуральна (1 год.) 4300 

Анестезія провідникова 3500 

Анестезія спинномозкова (1 год.) 3000 

Внутрішньовенний наркоз 1 год. 3200 

Додаткова година внутрішньовенного наркозу 500 

Загальний наркоз ASA 1 зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ) 1 год. 4000 

Загальний наркоз ASA 2 зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ) 1 год. 4500 

Загальний наркоз ASA 3 зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ) 1 год. 5000 

Додаткова година загального наркозу 800 

Анестезія комбінована (1год)(ШВЛ+епід/спін./провідн./TAPблок) 5000 

Ін'єкція внутрім'язева 80 

Ін'єкція внутрішньовенна 100 

ПЕРЕБУВАННЯ В ПАЛАТІ  

НАЗВА 
ВАРТІСТЬ, 

грн. 

Перебування в палаті інтенсивної терапії до 3 годин 750 

Перебування в палаті інтенсивної терапії  понад 3 годин (за 1 год) 180 

Перебування в палаті до 4-х годин 700 

Перебування в палаті ( до 12 годин) 1100 

Перебування в палаті ( ліжко-день) 1800 



Сумісне перебування з пацієнтом в палаті (ліжко-день) 400 

Медикаментозне забезпечення  1 категорії складності 700 

Медикаментозне забезпечення  2 категорії складності 1500 

Медикаментозне забезпечення  3 категорії складності 2500 

Медикаментозне забезпечення важкої складності за фактом 

 
 
Записатися на прийом 
 

https://www.novo.lviv.ua/administrator/index_admin.php?link=list-of-services&menuID=155&component=services

