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Додаток № 1 
до Положення

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
? КНП

\іна лікарня м. Маріуполь»

ПРЕЙСКУРА
на платні медичні повду'ґН 

КНП «Психіатрична лікарня
3 21.01.2022

Найменування послуги: Од. віім. Вартість з ПДВ

І.Психіатрія, психотерапія, наркологія
1.1. Прийом (огляд, консультація) лікаря-психіатра - 20 
хвилин

грн. 193,90

1.2. Прийом (огляд, консультація) лікаря-психіатра к.м.н. - 20 
хвилин

грн. 193,90
1.3. Прийом (огляд, консультація) лікаря-психотерапевта - ЗО 
хвилин

грн. 172,00
1.4. Прийом (огляд, консультація) лікаря-нарколога - 20 
хвилин

грн. 170,20
1.5.Прийом (огляд, консультація) лікаря-психіатра дитячого - 
ЗО хвилин

грн. 290,80
2 Психотерапія
2.1. Гіпнокодування від залежностей (90 хвилин) грн. 545,90
2.2. Гіпнокодування від енурезу ( 90 хвилин) грн. 545,90
2.3. Гіпнокодування від заїкання ( 90 хвилин) грн. 545,90
2.4. Гіпноемоційно стресова терапія ( 90 хвилин) грн. 545,90
2.5. Гіпносугестинва терапія ( 90 хвилин) грн. 545,90
2. 6. Сімейна системна терапія від 2 осіб (90 хвилин) грн 541,00
2.7. Індивідуальна психотерапія (60 хвилин) грн. 376,70
2. 8. Групова психотерапія (за 1 заняття 1 людини в групі на 5- 
10 чоловік (90 хвилин) грн 103,20

2. 9. EMDR (ДПДГ) терапія (90 хвилин) грн 541,00
2.10.Травмафокусованна терапія (90 хвилин) грн 541,00
2.11. Індивідуальна терапія залежності (60 хвилин) грн 376,70
2.12. Навчання родичів пацієнта тактиці і методам 
відновлення когнітивних функцій пацієнтів (індивідуальна 
робота з психологом або лікарем-психотерапевтом, за 1 
заняття (60 хвилин)

грн

376,70

З.Консультація лікаря-пснхіатра на дому
3.1. Консультація лікаря-психіатра на дому (із застосуванням 
транспорту КНП «ПЛ м.Маріуполь»)

до 10 км
грн. 656,60

до 15 км грн. 787,50
до 20 км грн. 947,70
до 25 км грн. 1109,00

3.2. Консультація лікаря-психіатра на дому (без застосування грн.
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1 транспорту КНП «ПЛ м.Маріуполь»
до 10 км

482,60

до 15 км грн. 573,10
до 20 км грн. 663,60

до 25 км грн. 753,30

5. Розрахунок вартості 1 доби перебування у палаті з 
поліпшеними умовами (1 ліжко)

130,60

5.1 Розрахунок вартості 1 доби перебування у палаті з 
поліпшеними умовами (2 ліжка)

грн 90,40

7. Психокорекція, консультування
7.1. Групова психологічна корекція (за 1 заняття 1 людини в 
групі на 5-10 чоловік (45 хвилин)

грн 62,40

7.2. Індивідуальна консультація психолога (60 хвилин) грн 376,70

7.3. Індивідуальна психокорекція (60 хвилин) грн 376,70

8. Психологічна реабілітація
8.1. Групова психоосвітня робота з пацієнтами з психічними 
розладами та розладами поведінки (за 1 заняття 1 людини в 
групі на 5-10 чоловік(60 хвилин)

грн 83,20

8.2. Школа психосоціальної адаптації для пацієнтів з 
психічними розладами та розладами поведінки і їх родичів (за 
1 заняття 1 людини в групі на 5-10 чоловік(60 хвилин)

грн 83,20

8.3. Розробка індивідуальної програми психологічної 
реабілітації. Комісійний огляд пацієнта групою фахівців 
(лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, психолог (60 хвилин)

грн 920,10

8.4. Розробка індивідуальної програми психологічної 
реабілітації. Складання індивідуального плану 
психотерапевтичного втручання лікарем-психотерапевтом (30 
хвилин)

грн
173,90

8.5. Розробка індивідуальної програми психологічної 
реабілітації. Складання індивідуального плану 
психокорекційної роботи з психологом (ЗО хвилин)

грн 190,20

9.Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги



>
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9.1. Електрокардіографія (ЕКГ):

9.1.1 Електрокардіографія (ЕКГ) - реєстрація 
електрокардіограми в 12 - відведеннях

грн 53,90

9.1.2. Електрокардіографія (ЕКГ) - реєстрація 
електрокардіограми в 12 - відведеннях у палаті

90,80

9.1.3. Розшифровка, опис, та інтерпретація 
електрокардіографічних даних

82,75

9.1.4. Ритмографія - реєстрація без навантажувальних проб 60,10
9.1.5. Розшифровка, опис, та інтерпретація ритмографічних 
даних

82,75
9.2. Рентгенографія

9.2.1. Рентгенографія всього черепа:
в одній проекції 104,90
у двох проекціях 140,20

9.2.2. Рентгенографія шийного відділу хребта 139,00
9.2.3. Рентгенографія грудного відділу хребта 157,60
9.2.4.Рентгенографія грудного та поперекового відділу хребта 157,60
9.2.5. Рентгенографія поперекового відділу хребта 157,60
9.2.6. Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта 157,60
9.2.7. Рентгенографія крижів і куприка 157,60
9.2.8. Рентгенографія ключиці 104,90
9.2.9. Рентгенографія плечової кістки 

в одній проекції 122,40
v двох проекціях 157,60

9.2.10. Рентгенографія ліктьової кістки і променевої кістки 140,20
9.2.11. Рентгенографія зап’ястя 140,20
9.2.12. Рентгенографія кисті 140,20
9.2.13. Рентгенографія тазу 122,40
9.2.14. Рентгенографія головки і шийки стегнової кістки 122,40
9.2.15. Рентгенографія стегнової кістки 157,60
9.2.16. Рентгенографія великої гомілкової і малої гомілкової 
кісток 140,20
9.2.17. Рентгенографія плесна і фаланг пальців стопи 140,20
9.2.18. Рентгенографія стопи:

в одній проекції 122,40
в двох проекціях 157,60

9.2.19. Рентгенографія ураженої частини кісткового скелета
в одній проекції 122,40
в двох проекціях 157,60

9.2.20. Рентгенографія ліктьового суглоба 140,20
9.2.21. Рентгенографія променезап'ясткового суглоба 140,20
9.2.22. Рентгенографія колінного суглоба 157,60
9.2.23 Рентгенографія плечового суглоба 104,90
9.2.24. Рентгенографія тазостегнового суглоба 122,40
9.2.25. Рентгенографія гомілкового суглоба 140,20
9.2.26. Рентгенографія придаткових пазух носа 104,90
9.2.27. Рентгенографія органів грудної клітини 122,40
9.2.28. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини 
та органів малого тазу

122,40
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9.2.29. Заочна консультація за поданням рентгенограм з 
оформленням протоколу

105,70

9.3. Лабораторні обстеження
9.3.1. Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) 
в сироватці крові

47,80

9.3.2. Визначення активності аспартатамінотрансферази 
(ACT) в сироватці крові

48,30

9.3.3. Визначення активності гама-глутамілтранферази (ГГТ) 
в сироватці крові

49,40

9.3.4. Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові 78,30
9.3.5. Визначення активності альфа-амілази в сечі 78,30
9.3.6. Визначення активності лужної фосфатази в сироватці 
крові 50,90
9.3.7. Визначення активності холінестерази в сироватці крові 49,70
9.3.8. Визначення кількості загального білірубіну в сироватці 
крові 48,40
9.3.9. Визначення кількості прямого (зв’язаного) білірубіну в 
сироватці крові 47,10
9.3.10. Визначення тимолової проби 23,50
9.3.11. Визначення кількості загального білку в сироватці 
крові

26,40

9.3.12. Визначення кількості альбуміну в сироватці крові 27,00
9.3.13. Визначення кількості білку в сечі 27,50
9.3.14. Визначення кількості глюкози в венозній крові 26,30
9.3.15. Визначення кількості глюкози в капілярній крові 39,30
9.3.16. Визначення кількості глюкози в сечі 23,90
9.3.17. Визначення кількості креатиніну в сироватці крові 45,70
9.3.18. Визначення кількості сечовини в сироватці крові 39,60
9.3.19. Визначення кількості сечової кислоти в сироватці 
крові 34,20
9.3.20. Визначення кількості загального холестерину в 
сироватці крові 30.50
9.3.21. Визначення кількості холестерину ЛПВЩ в сироватці 
крові з осаджуючим реагентом 46,40
9.3.21а. Визначення кількості холестерину ЛПВЩ в крові 
прямим методом 51,90
9.3.22. Визначення кількості холестерину ЛПНЩ в сироватці 
крові прямим методом 54,10
9.3.23. Визначення кількості тригліцеридів в сироватці крові 34,30
9.3.24. Визначення кількості p-ліпопротеідів в сироватці 
крові • 24,10
9.3.25. Ліпідний комплекс : 
а) з осаджуючим реагентом 151,00
б) прямими методами 196,40
9.3.26. Визначення кількості загального кальцію в сироватці 
крові

29,40

9.3.27. Визначення кількості калію та натрію в сироватці 
крові 76,40
9.3.28. Визначення протромбінового часу плазми крові 94,60
9.3.29. Визначення часу згортання капілярної крові 47,10
9.3.30. Загальний (клінічний) аналіз крові розгорнутий: 
Венозна кров . . 223.10 ..... .
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Капілярна кров 215,10
9.3.31. Виявлення збудників малярії в товстих краплях та 
мазках крові

227,50

9.3.32. Загальний (клінічний) аналіз сечі: 52,40
9.3.33. Дослідження сечі за Нечипоренком 160,00
9.3.34. Дослідження сечі за Зімницькому 47,40
9.3.35. Виявлення гельмінтів в калі 31,10
9.3.36. Виявлення яєць гельмінтів в калі за Фюлеборном <т-ол---------
9.3.37. Виявлення личинок гельмінтів в калі 84,30
10. Видача виписки з історії хвороби грн 211,20
11. Видача копії медичної довідки грн 27,30
12. Електроенцефалографія з функціональними пробами, 
комп’ютерним аналізом

грн 260,70

13. Обслуговування іноземних громадян, осіб без 
громадянства, які тимчасово перебувають на території 
України - 1 ліжко-день

грн 761,76
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ПРЕЙСКУРАНТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КНП
«Психіа на лікарня м. Маріуполь»

Додаток № 1 
до І Іоложення

В. Калугін

на платні медичні послуги 

21.01.2022 р.

Найменування послуги: Од. ним. Вартість з ГІД В

6. Профілактичні медичні огляди лікарем-психіатром
6.1. Первинний профілактичний медичний огляд лікаря- 
психіатра на видачу водійських прав
6.2. Вторинний профілактичний медичний огляд лікаря 
психіатра на видачу водійських прав

230.40

192,00 без ПДВ

6.3. Профілактичний медичний огляд лікаря-психіатра на 
носіння зброї (за винятком військовослужбовців і посадових 
осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством)

230.40

6.4. Профілактичний медичний огляд лікаря-психіатра для виїзду 
за кордон 230,40
6.5. Профілактичний медичний огляд лікаря-психіатра з видачею 
медичної довідки форми № 122-2/0 (періодичний, попередній) 192,00 без ПДВ


