
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

НАКАЗ

12.09.2022 м. Суми № 67 -ОД

Про внесення змін до наказу від 27.06.2022 № 61-ОД «Про затвердження 
тарифів на платні медичні послуги»

Керуючись 'Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 р. 
«Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо 
виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть 
становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих», наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 18.04.2022 № 651
«Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних 
та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання 
психоактивних речовин», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15 червня 2022 р. за № 648/37984, у зв’язку з виробничою необхідністю, 
з метою розширення надання послуг для замовників

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу від 27.06.2022 № 61-ОД «Про затвердження 
тарифів на платні медичні послуги» (далі - наказ):

1) пункт 1 наказу викласти в наступній редакції:
«1. Затвердити тарифи на платні медичні послуги, які надаються у 

комунальному некомерційному підприємстві Сумської обласної ради 
«Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань», що 
додаються».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора з економічних питань Усик С.І.

Директор Тарас ЗЛИДЕННИМ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ комунального некомерційного 
підприємства Сумської обласної ради 
«Обласний клінічний медичний центр 
соціально небезпечних захворювань»

27 червня 2022 року № 61 -  ОД

(у редакції наказу комунального 
* некомерційного підприємства Сумської 

обласної ради «Обласний клінічний 
медичний центр соціально небезпечних 
захворювань»

12 вересня 2022 року № 67 - ОД)

Тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного 
підприємства Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний 

центр соціально небезпечних захворювань»

№
з/п

ЕІазва послуги

і

Одиниця
виміру

Вартість
медичної
послуги,
грн.

1 . Лікування хворих на наркоманію з 
опіоїдною залежністю шляхом замісної 

підтримувальної терапії (без врахування 
вартості препарату замісної 

підтримувальної терапії)

1 день 
лікування

20,00

2. Лікування хронічного алкоголізму за 
методом А.Р.Довженка

1 день 
лікування

212,00

3. Купірування запою з застосуванням 
дезінтоксикації і психотропних препаратів

1 день 
лікування

255,00

4. Лікування алкоголізму шляхом уведення 
препарату «Торпеда» із 

емоційно - стрес’овою терапією

курс
лікування

1146,00

5. Імплантація «Еспералі-ІІ» хворому 
хронічним алкоголізмом

курс
лікування

1843,00

6 . Лікування наркоманії без гемосорбції 1 день 
лікування

159,00

7. Один день лікування в стаціонарі з 
харчуванням (без медикаментозного 

забезпечення)

1 день 
лікування

421,00

8. Консультація лікаря-нарколога консультація 60,00
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9. Консультація лікаря-нарколога з виїздом до 
замовника

консультація 98,00

10. Консультація лікаря-психіатра консультація 60,00

11. Консультація лікаря-психіатра з виїздом до 
замовника

консультація 98,00

12. Консультація лікаря-інфекціоніста з виїздом 
до замовника

консультація 98,00

13. Експериментально-психологічне 
обстеження (консультація психолога)

консультація 246,00

14. Попередні профілактичні медичні огляди 
при прийнятті на роббту, для отримання 
виїзної, візи (крім службових відряджень 
державних службовців та при виїзді на 

лікування за наявності відповідних 
медичних документів), для отримання 
дозволу на право отримання та носіння 

зброї громадянами, для отримання 
посвідчення водія транспортних засобів а 

також відповідні періодичні профілактичні 
медичні огляди

14.1 Обов’язковий попередній та періодичний 
психіатричний огляд:

психіатром (для однієї довідки)
і

огляд 67,00

те ж додатково на кожну наступну довідку огляд 21,00

14.2 Попередній, періодичний та позачерговий 
психіатричний огляд, у тому числі на 

предмет вживання психоактивних речовин

огляд 445,00

14.3 Обов’язковий профілактичний 
наркологічний огляд із лабораторним 
обстеженням та видачею сертифіката

огляд 135,00

15. Видача довідки щодо факту звернення до 
лікарів закладу

послуга 33,00

16. Видача копії медичної довідки послуга 8,00

17. Видача витягу з історії хвороби
>

послуга 43,00

18. Медичне обслуговування, зокрема із 
застосуванням телемедицини, за 

договорами із суб’єктами господарювання, 
страховими організаціями щодо виявлення 

ознак стану алкогольного сп’яніння

послуга 345,00

19. Медичне обслуговування, зокрема із 
застосуванням телемедицини, за 

договорами із суб’єктами господарювання,

послуга 749,00



з
страховими організаціями щодо виявлення 

ознак стану наркотичного чи іншого 
сп'яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції

20. ЛАБОРАТОРНІ, ДІАГНОСТИЧНІ ТА 
КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ ЗА 
ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН, ЩО 

НАДАЮТЬСЯ БЕЗ НАПРАВЛЕННЯ 
ЛІКАРІВ

20.1 Комплексне лабораторне обстеження при 
лікуванні в стаціонарному відділенні

дослідження 438,00

20.2 Флюорографія дослідження 27,00

20.3 Огляд лікарем-інфекціоністом огляд 29,00

20.4 Лабораторні (газохроматографічне 
дослідження), діагностичні та 

консультативні послуги щодо виявлення 
ознак стану алкогольного сп’яніння

послуга 345,00

20.5 Лабораторні, діагностичні та 
консультативні послуги щодо виявлення 

ознак стану наркотичного чи іншого 
сп'яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції

послуга 749,00

20.6 Газохроматографічне дослідження на 
алкоголь

дослідження 286,00

20.7 Реакція мікропреципітації (РМП) з 
інактивованою сироваткою або з плазмою, 

якісна методика

дослідження 13,00

20.8 Реакція мікропреципітації (РМП) з 
інактивованою сироваткою або з плазмою, 

кількісна методика

дослідження 35,00

20.9 Забір капілярної крові послуга 9,00

20.10 Забір крові з вени послуга 18,00

20.11 Виявлення IgM антитіл до 
нуклеокапсидного антигена коронавірусу 
SARS-CoV-2 методом імуноферментного 

аналізу

дослідження 130,00

20.12 Виявлення IgG антитіл до 
нуклеокапсидного антигена коронавірусу 
SARS-CoV-2 методом імуноферментного 

аналізу

дослідження 130,00
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20.13 Відбір зразків для лабораторного 
дослідження на 8АКБ-Со\т-2 методом 

полімеразної ланцюгової реакції

дослідження 60,00

20.14 Визначення копій РНК ВІЛ -  1 
вірусне навантаження

дослідження 96,00

20.15 Визначення групи крові та резус фактор дослідження 80,00

20.16 Визначення коагулограми дослідження 171,00

20.17 Визначення протромбінового індексу* дослідження 68,00

20.18 Аналіз крові на АЛТ + білірубін дослідження 78,00

20.19 Аналіз крові на білірубін + АЛТ + АСТ дослідження 120,00

20.20 Аналіз крові на цукор дослідження 19,50

20.21 Визначення загального холестерину 
(холестеролу) в сироватці крові

дослідження 23,00

20.22 Аналіз крові на лужну фосфатазу дослідження 47,00

20.23 Дослідження крові (4 показника) дослідження 31,00

20.24 Дослідження крові 
(4 показника + лейкоформула)

дослідження 44,00

20.25 Визначення холінестерази в сироватці крові дослідження 34,00

20.26 Визначення тромбоцитів дослідження 39,00

20.27 Визначення ретикулоцитів дослідження 21,00

20.28 Визначення еритроцитів у крові з 
базофільною зернистістю

дослідження 36,00

20.29 Визначення часу згортання капілярної 
крові

дослідження 17,00

20.30 Визначення часу тривалості кровотечі 
капілярної крові

дослідження 14,00

20.31 Аналіз крові на гама-глутамінтрансферазу 
(ГГТФ)

дослідження 36,00

20.32 Визначення сечі клінічний з мікроскопією 
осаду та вмістом глюкози на аналізаторі

дослідження 33,00

20.33 Визначення глюкози в сечі дослідження 16,00

20.34 Біохімічний аналіз крові для визначення 
кількості загального білка в сироватці крові

дослідження 19,00

20.35 Біохімічний аналіз крові для визначення 
кількості глюкози в сироватці крові

дослідження 26,00
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20.36 Біохімічний аналіз крові для визначення 
кількості загального білірубіну в сироватці

крові

дослідження 33,00

20.37 Біохімічний аналіз крові для визначення 
кількості прямого білірубіну в сироватці 

крові

дослідження 24,00

20.38 Біохімічний аналіз крові для визначення 
активності АЛТ у сироватці крові

дослідження 40,00

20.39 Біохімічний аналіз крові для визначення 
активності ACT у сироватці крові

дослідження 43,00

20.40 Біохімічний аналіз крові для визначення 
кількості сечовини в сироватці крові

дослідження 23,00

20.41 Біохімічний аналіз крові для визначення 
кількості креатиніну в сироватці крові

дослідження 29,00

20.42 Біохімічний аналіз к^ові для визначення 
загального холестерину в сироватці крові

дослідження 25,00

20.43 Біохімічний аналіз крові для визначення 
активності лужної фосфатази в сироватці

крові

дослідження 48,00

20.44 Біохімічний аналіз крові для визначення 
тригліциридів у сироватці крові

дослідження 52,00

20.45 Визначення абсолютної та відносної 
кількості CD4+

дослідження 132,00

20.46 Такролімус (без взяття крові) дослідження 831,00

20.47 Такролімус (без взяття крові та вартості 
реагентів)

дослідження 189,00

20.48 Циклоспорин (без взяття крові) дослідження 678,00

20.49 Циклоспорин (без взяття крові та вартості 
реагентів)

дослідження 189,00

20.50 Аналіз крові на HBsAg дослідження 60,00

20.51 Аналіз крові на анти-НВсоге дослідження 60,00

20.52 Визначення антитіл класу IgG, IgM, IgA до 
ВІЛ 14 методом імуноферментного аналізу 
(Скинінговий етап) - без вартості реагентів

дослідження 133,00

20.53 Визначення антитіл класу IgG, IgM, IgA до 
ВІЛ 'A методом імуноферментного аналізу 

(Верифікація 1) - без вартості реагентів

дослідження 137,00

20.54 Визначення антитіл класу IgG, IgM, IgA до 
ВІЛ 14 методом імуноферментного аналізу 

(Верифікація 2) - без вартості реагентів

дослідження 128,00

20.55 Визначення антитіл класу IgG, IgM, IgA до 
ВІЛ 14 методом імуноферментного аналізу

дослідження 123,00
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(Верифікація 3) - без вартості реагентів

20.56 Визначення та підтвердження антигену р24 
ВІЛ-методом імуноферментного аналізу 
(Підтвердження) - без вартості реагентів

дослідження 156,00

20.57 Підтвердження вмісту антитіл до ВІЛ- 1/2 
методом лінійного імуноферментного 

аналізу (Імуноблот) - без вартості реагентів

дослідження 176,00

20.58 Дослідження ультразвукове комплексне: 
печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки+підшлункова залоза+селезінка

дослідження 78,00

20.59 Ультразвукове дослідження щитоподібної 
залози

дослідження 90,00

20.60 Дослідження ультразвукове 
нирок+надниркових залоз

дослідження 72,00

20.61 Дослідження ультразвукове сечового міхура 
з визначенням залишкової сечі

дослідження 54,00

20.62 Дослідження ультразвукове передміхурової
залози

дослідження 54,00

20.63 Дослідження ультразвукове яєчок дослідження 54,00

20.64 Дослідження ультразвукове комплексне: 
матка+яєчники

дослідження 108,00

20.65 Ультразвукове дослідження молочної 
залози

дослідження 84,00

20.66 Ультразвукове дослідження слинних залоз дослідження 68,00

20.67 Ультразвукове дослідження лімфатичних 
вузлів

дослідження 68,00

20.68 Ультразвукове дослідження м’яких тканин дослідження 68,00

20.69 Ультразвукове дослідження судин шиї дослідження 120,00

20.70 Ультразвукове дослідження суглобів дослідження 120,00

20.71 Комплексне дослідження функції 
зовнішнього дихання з функціональними 

пробами з визначенням ступеню 
вентиляційної недостатності (спірографія)

дослідження 123,00

20.72 Бронхомоторний тест (комплексне 
дослідження функції зовнішнього дихання 3 
медикаментозними пробами з визначенням 

ступеню вентиляційної недостатності і 
динамічних змін (спірографія з БМТ))

дослідження 191,00

20.73 ЕКГ - дослідження у 12 відведеннях дослідження 66,00

20.74 Додаткові ЕКГ (3 відведення) дослідження 18,00
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20.75 Холтер ЕКГ (добове моніторування ЕКГ) дослідження 211,00

20.76 Добове моніторування АТ (артеріального 
тиску)

дослідження 173,00

20.77 Амбулаторне (добове) моніторування 
ЕКЕ+АТ

дослідження 359,00

20.78 Реовазографія одного сигменту на двох 
кінцівках у спокої

дослідження 93,00

20.79 Реовазографія одного сигменту на двох 
кінцівках з проведенням функціональних 

або медикаментозних проб

дослідження 122,00

20.80 Реоенцефалографія у чотирьох відведеннях 
(дві ділянки) у спокої

дослідження 104,00

20.81 Реоенцефалографія з функціональними та 
медикаментозними навантажувальними 

пробами

дослідження 124,00

20.82 ЕЕЕ (електроенрефалографія з 
функціональними пробами і комп'ютерним 

аналізом)

дослідження 233,00

20.83 Реєстрація викликаних когвітивних 
(ендогенних) потенціалів мозку - ВП Р300

дослідження 186,00

20.84 Ритмографія без навантажувальних проб з 
ручною обробкою матеріалу

дослідження 59,00

20.85 Ритмографія після функціональних та 
навантажувальних проб з ручною обробкою 

матеріалу

дослідження 62,00

20.86 Дослідження функції ендотелію дослідження 114,00

21. КОПІЮВАННЯ АБО ДРУК 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАЮТЬСЯ 

ОБСЯГОМ БІЛЬШЕ 10 СТОРІНОК
21.1 Копіювання або друк копій документів 

формату А4 та меншого розміру
1 сторінка 4,50

21.2 Копіювання або друк копій документів 
формату АЗ та меншого розміру

1 сторінка 6,80

21.3 Копіювання або друк копій документів 
будь - якого формату, якщо в документах 
поряд з відкритою інформацією міститься 

інформація з обмеженим доступом, що 
потребує її відокремлення, приховування

тощо

1 сторінка 9,00

21.4 Виготовлення цифрових копій документів 
шляхом сканування

1 сторінка 2,00
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22. Стажування лікарів-інтернів розраховується за 
кожним договором

індивідуально

Заступник директора 
з економічних питань Світлана УСИК


