
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 

(КНП СОР СОКОД)

НАКАЗ 

D& , (kf, м. Суми

Про затвердження тарифів 
на окремі медичні послуги

На підставі розпорядження голови Сумської обласної державної 
адміністрації від ЗО грудня 2021 року №823-ОД, відповідно до статті 18 Закону 
України від 19.11.92 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 
1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних 
закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами), 
статуту Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради 
Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер та з метою оптимізації 
надання спеціалізованої медичної допомоги і залучення додаткових коштів до 
закладу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на окремі медичні послуги, що надаються 
Комунальним некомерційним підприємством Сумської обласної ради Сумський 
обласний клінічний онкологічний диспансер (додаються).

2. Працівникам підприємства здійснювати надання платних медичних 
послуг за тарифами та переліком, затвердженими цим наказом.

3. Секретарю ознайомити з наказом заступників директора, головного 
бухгалтера, керівників структурних підрозділів.

4. Наказ КНП СОР Сумський обласний клінічний онкологічний 
диспансер від 11.02.2021р. №39-ОД вважатитаким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням даноґо наказу залишаю за собою.

Директор Володимир ШЕВЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом КНП СОР СОКОД 

від PG, (W,

ТАРИФИ 
на окремі медичні послуги 

по Комунальному некомерційному підприємству Сумської обласної ради 
Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер

№ 
пор. Найменування послуги Одиниця виміру

Тариф без 
пдв,* 

гривень
1 2 3 4

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, 
що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1. Цитологічне дослідження пункційного матеріалу 
(молочна залоза)

дослідження 100,10

2. Цитологічне дослідження пункційного матеріалу 
(печінка/легені/нирки/за очеревинні пухлини/ пухлини 
середостіння/щитоподібна залоза /передміхурова 
залоза/яєчко/яєчники/лімфатичні вузли/м’які тканини)

дослідження 132,20

3. Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на 
атипові клітини

дослідження 23,50

4. Цитологічне дослідження зішкрібу з шийки матки та 
цервікального каналу (повний аналіз з дослідженням 
патогенної флори)

дослідження 100,10

5. Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки дослідження 110,80
6. Цитологічне дослідження транссудатів, ексудатів, 

секретів, екскретів
дослідження 120,40

7. Цитологічне дослідження зішкрібу та виділень 3 
поверхонь ерозій, виразок, ран та нориць

дослідження 94,00

8. Цитологічне дослідження мокротиння дослідження 131,10
9. Цитологічне дослідження матеріалу, отриманого при 

ендоскопічному обстеженні хворого
дослідження 110,80

10. Цитологічне дослідження матеріалу, отриманого під час 
проведення хірургічного втручання

дослідження 121,50

11. Гістологічне дослідження операційного та біопсійного 
матеріалу (І категорія складності)

дослідження 180,80

12. Гістологічне дослідження операційного та біопсійного 
матеріалу (II категорія складності)

дослідження 206,20

13. Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу 
(III категорія складності)

дослідження 232,70

14. Гістологічне дослідження операційного матеріалу (III 
категорія складності)

дослідження 459,10

15. Гістологічне дослідження операційного та біопсійного 
матеріалу (IV категорія складності)

дослідження 502,60

16. Заочна консультація лікаря-патологоанатома за 
поданням результатів гістологічного дослідження

послуга 79,50

17. Комп’ютерна томографія голови/шиї/органів грудної 
клітки/органів черевної порожнини/органів малого тазу без 
внутрішньовенного контрастування (з висновком)

дослідження 500,10



18. Комп’ютерна томографія голови/шиї/органів грудної 
клітки/органів черевної порожнини/органів малого тазу з 
внутрішньовенним контрастним підсиленням (з 
висновком)

дослідження 1905,70

19. Обробка зображення комп’ютерної томографії із 
записом на диск (без урахування вартості диска)

послуга 26,10

20. Заочна консультація лікаря-рентгенолога за поданням 
результатів КТ дослідження

послуга 43,30

21. Рентгеноскопія органів грудної клітки дослідження 133,90
22. Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній 

проекції (з урахуванням вартості плівки)
дослідження 163,20

23. Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в двох 
проекціях (з урахуванням вартості плівки)

дослідження 232,40

24. Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) дослідження 133,90
25. Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 

(з урахуванням вартості плівки)
дослідження 203,10

26. Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за 
традиційною методикою (з урахуванням вартості плівки)

дослідження 276,30

27. Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу з 
контрастною речовиною (сульфат барію)

дослідження 167,30

28. Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу з 
контрастною речовиною (тріомбраст)

дослідження 235,90

29. Первинне подвійне контрастування шлунку дослідження 326,70
ЗО. Іригоскопія дослідження 523,50
31. Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта 

в одній проекції (з урахуванням вартості плівки)
дослідження 163,20

32. Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта 
в двох проекціях (з урахуванням вартості плівки)

дослідження 203,10

33. Рентгенографія черепа в двох проекціях (з урахуванням 
вартості плівки)

дослідження 208,80

34. Рентгенографія навколоносових пазух/скронево- 
нижньощелепного суглоба/нижньої щелепи/кісток 
носа/скроневої кістки (з урахуванням вартості плівки)

дослідження 144,60

35. Рентгенографія ключиці (з урахуванням вартості плівки) дослідження 157,30
36. Функціональне дослідження хребта (шийний відділ) (з 

урахуванням вартості плівки)
дослідження 256,50

37. Функціональне дослідження хребта (попереково- 
крижовий відділ) (з урахуванням вартості плівки)

дослідження 171,20

38. Рентгенографія молочної залози (мамографія) в одній 
проекції (з урахуванням вартості плівки)

дослідження 136,30

39. Рентгенографія молочної залози (мамографія) у двох 
проекціях (з урахуванням вартості плівки)

дослідження 297,90

40. Прицільна рентгенографія молочної залози (з ураху
ванням вартості плівки)

дослідження 119,40

41. Рентгенографія м’яких тканин аксилярних ділянок 
(з урахуванням вартості плівки)

дослідження 119,40

42. Рентгенографія вилученого сектора молочної залози (з 
урахуванням вартості плівки)

дослідження 153,40

43. Рентгенографія молочної залози (мамографія) в одній 
проекції (цифрова)

дослідження 149,90

44. Рентгенографія молочної залози (мамографія) у двох 
проекціях (цифрова)

дослідження 193,80



45. Прицільна рентгенографія молочної залози (цифрова) дослідження 149,90
46. Рентгенографія м’яких тканин аксилярних ділянок 

(цифрова)
дослідження 149,90

47. Рентгенографія вилученого сектора молочної залози 
(цифрова)

дослідження 193,80

48. Обробка цифрового рентгенологічного зображення із 
записом на диск (без урахування вартості диска)

послуга 26,90

49. Заочна консультація лікаря-рентгенолога за поданням 
рентгенограм

послуга 40,70

50. Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 
гепатобіліарної системи:

50.1. комплексно:
печінка+жовчний міхур та жовчні протоки+ 
підшлункова залоза+селезінка+нирки та надниркові 
залози

дослідження 322,70

50.2. за окремими органами: 
печінка

дослідження 92,10

51. Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи :
Для чоловіків

51.1. комплексно:
сечовий міхур+передміхурова залоза

дослідження 245,80

51.2. за окремими органами: 
яєчки

дослідження 92,10

51.3. за окремими органами: 
нирки+надниркові залози

дослідження 130,60

Для жінок
51.4. комплексно:

сечовий міхур+матка+яєчники
дослідження 245,80

51.5. за окремими органами: 
нирки+надниркові залози

дослідження 130,60

52. Ультразвукове дослідження поверхневих структур, 
м’яких тканин:

52.1. молочних залоз (з двох сторін) дослідження 245,80
52.2. лімфатичних вузлів/м’яких тканин дослідження 130,60
52.3. щитоподібної залози/паращитоподібних залоз дослідження 169,00
53. Інтравагінальне ультразвукове дослідження жіночих 

статевих органів
дослідження 211,00

54. Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: 
середостіння/плевральна порожнина

дослідження 169,00

55. Фібробронхоскопія дослідження 539,20
56. Фіброколоноскопія дослідження 538,30
57. Фіброколоноскопія (з медикаментозним сном) дослідження 1099,20
58. Езофагогастродуаденоскопія дослідження 433,40
59. Езофагогастродуаденоскопія (з медикаментозним сном) дослідження 1066,10
60. Цистоскопія дослідження 578,80
61. Гістероскопія дослідження 761,80
62. Гістероскопія (з медикаментозним сном) дослідження 2048,60
63. Визначення загального вмісту гемоглобіну дослідження 29,40
64. Визначення кількості еритроцитів (у лічильній камері 

Г оряєва)
дослідження 39,40

65. Підрахунок кількості лейкоцитів дослідження 33,30
66. Аналіз крові клінічний: гемоглобін, еритроцити, 

лейкоцити, ШОЕ, тромбоцити, лейкоцитарна формула 
(ручний метод)

дослідження 160,20



67. Аналіз крові клінічний: гемоглобін, еритроцити, 
лейкоцити, ШОЕ, кольоровий показник (ручний метод)

дослідження 85,30

68. Підрахунок тромбоцитів у пофарбованих мазках за 
методом Фоніо

дослідження 60,20

69. Визначення часу зсідання цільної крові дослідження 49,60
70. Визначення протромбінового часу та протромбінового 

індексу
дослідження 42,00

71. Коагулограма (без вартості забору крові, ручний метод) дослідження 190,90
72. Визначення глюкози в капілярній крові глюко- 

оксидазним методом
дослідження 44,10

73. Визначення групи крові, резус-фактора (без вартості 
забору крові)

дослідження 99,90

74. Аналіз сечі загальний (мікроскопія по 6 показниках) дослідження 45,10
75. Аналіз сечі за Нечипоренком дослідження 35,30
76. Аналіз сечі за Земницьким дослідження 27,00
77. Забір та обробка венозної крові при отриманні сиворотки послуга 30,90
78. Визначення загального білка, сечовини, білірубіну 

загального, хлоридів у сироватці крові (на автома
тичному аналізаторі)

дослідження 127,20

79. Визначення загального білка та білкових фракцій у 
сироватці крові (на автоматичному аналізаторі)

дослідження 71,40

80. Визначення креатиніну у сироватці крові (на автома
тичному аналізаторі)

дослідження 32,50

81. Визначення сечової кислоти у сироватці крові (на 
автоматичному аналізаторі)

дослідження 41,40

82. Визначення ліпідного профілю: загальний холістерин, 
тригліцеріди, ліпопротеїди високої та низької щільності 
у сироватці крові (на автоматичному аналізаторі)

дослідження 198,10

83. Визначення пігментного обміну: загальний і прямий 
білірубін у сироватці крові (на автоматичному 
аналізаторі)

дослідження 78,90

84. Визначення натрію, калію у сироватці крові (на авто
матичному аналізаторі)

дослідження 169,70

85. Визначення кальцію у сироватці крові (на автоматич
ному аналізаторі)

дослідження 29,90

86. Визначення магнію у сироватці крові (на автоматич
ному аналізаторі)

дослідження 43,40

87. Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові (на 
автоматичному аналізаторі)

дослідження 45,00

88. Визначення печінкового профілю: АЛТ, ACT, тимолова 
проба у сироватці крові (на автоматичному аналізаторі)

дослідження 93,00

89. Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці 
крові (на автоматичному аналізаторі)

дослідження 37,30

90. Визначення активності лужної фосфатази у сироватці 
крові (на автоматичному аналізаторі)

дослідження 46,10

91. Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові 
(на автоматичному аналізаторі)

дослідження 35,00

92. Визначення онкомаркерів (без вартості забору 
матеріалу):

92.1. молочної залози (СА 15-3) дослідження 104,30
92.2. яєчників (СА 125) дослідження 91,90
92.3. простат-специфічний антиген (ПСА) загальний дослідження 77,19
92.4. простат-специфічний антиген (ПСА) вільний дослідження 84,30
92.5. альфа-фетопротеїн (АФП) дослідження 79,20



92.6. ранній онкомаркер яєчників (НЕ4) дослідження 127,40
92.7. хоріонічний гонад отропін загальний (бета-ХГЛ

загальний)
дослідження 77,20

92.8. С-реактивний білок (СРБ) дослідження 92,20
93. Консультаційні послуги спеціалістів:

93.1. лікаря-онколога послуга 151,50
93.2. лікаря-хірурга-онколога послуга 175,90
93.3. лікаря-гінеколога-онколога послуга 184,60
93.4. лікаря-уролога послуга 178,10

* - нарахування податку на додану вартість здійснюється відповідно до вимог чинного 
законодавства.


