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Прайс-лист медичних послуг для юридичних осіб від «01» січня 2022 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 

      45 

2.  Терапевт, м/о 35 

3.  Дерматовенеролог, м/о 35 

4.  Дерматолог, м/о 35 

5.  

Отоларинголог, м/о 

- Аудіометрія(дослідження гостроти слуху) 

- Аудіометрія в цифрі(дослідження гостроти слуху) 

- Обстеження вестибулярного апарату (ВА) 

35 

39 

75 

37 

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 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

75 

75 

7.  Стоматолог, м/о 35 

8.  

Хірург, м/о 

             - Динамометрія (вимір сили окремих м'язових груп 

людини) 

35 

35 

9.  Невролог, м/о       35 

10.  Психіатр, м/о 45 

11.  Нарколог, м/о 45 

12.  

Акушер-гінеколог, м/о 

            -Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 

(жіночий)   

             -Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини 

(на склі)  

 

65 

85 

     100 
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13.  

Уролог, м/о 

             -Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 

(чоловічий)  

 

35 

85 

14.  
Обстеження лікаря психіатра з видачею сертифікату  

ф. №122-2/о 
200 

15.  
Обстеження лікаря нарколога з видачею сертифікату  

ф. № 140/о  
200 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

16.  Мамографія       400 

17.  Цифрова рентгенографія органів грудної клітки  120 

18.  Цифрова рентгенографія органів грудної клітки (подвійне читання) 150 

19.  
Виїзд пересувного цифрового флюорографа до 60 осіб 

(з урахуванням транспортних витрат) радіус до 100 км  
10 000 

20.  
Виїзд пересувного цифрового флюорографа до 60 осіб 

(з урахуванням транспортних витрат) радіус до 200 км  
11 000 

21.  
Виїзд пересувного цифрового флюорографа  до 60 осіб 

(з урахуванням транспортних витрат)радіус до 300 км  
12 000 

22.  Електрокардіограма серця  (ЕКГ) 39 

23.  Електрокардіограма серця з розшифровкою (ЕКГ) 135 

24.  
Спірометрія (дослідження функції зовнішнього дихання, що 

включає вимір об'ємних і швидкісних показників дихання) 
39 

25.  Реовазографія (РВГ) судин верхніх і нижніх кінцівок  220 

26.  Вібраційна чутливість 45 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

27.  Психофізіологічна експертиза 150 

КОМПЛЕКСНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ЗГІДНО НАКАЗУ МОЗ №246 

28.  

Пакет «Мінімум»  

(заключення профпатолога, огляд терепевта, невропатолога, 

отоларинголога, хірурга, офтальмолога, визначення гостроти 

зору, обстеження вестибулярного апарату, ЕКГ, ЗАК, 

флюорографія, тощо) 

 

від 450 

29.  

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, тощо  ) 

 

від 600 
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30.  

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, тощо) 

від 700 

31.  

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, тощо  ) 

 

від 700 

32.  

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, тощо) 

 

 

від 800 

КОМПЛЕКСНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ЗГІДНО НАКАЗУ МОЗ №280 

33.  

Пакет «Періодичний через півроку»  

(огляд терепевта, дерматовенеролога, отриноларинголога, 

стоматолога,  

мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу) 

від 245 

34.  

Пакет «Періодичний через рік»  

(огляд терапевта, дерматовенеролога, оториноларинголога, 

стоматолога, дослідження крові на сифіліс, дослідження на 

носійство кишкових інфекцій, дослідження на гельмінтози,

 мазок з горла та носа на наявність патогенного 

стафілококу, тощо) 

від 500 

35.  

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 600 
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КОМПЛЕКСНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ В Т. Ч. ПДВ 20% 

36.  

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 діагностикою 

370 

37.  

Комплексний медичний огляд з видачею медичної довідки для 

зброї ф. № 127/о з лабораторними дослідженнями та 

функціональною діагностикою 

320 

38.  
Здійснення виїзної комісії з проведення передрейсового і 

післярейсового огляду водіїв (не менше 50 людей) на 1 особу 
15 

МЕДИЧНІ ІНІЦІАТИВНІ ОГЛЯДИ 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ 

39.  Консультація гінеколога  120 

40.  Консультація уролога 120 

41.  Консультація гематолога 120 

42.  Консультація отоларинголога 120 

43.  Консультація терапевта 120 

44.  Консультація кардіолога 120 

45.  Консультація ендокринолога 120 

46.  Консультація гастроентеролога  120 

47.  Консультація алерголога 120 

48.  Консультація онколога 120 

49.  Консультація травматолога-ортопеда 120 

50.  Консультація хірурга 120 

51.  Консультація проктолога 120 

52.  Консультація інфекціоніста 120 

53.  Консультація імунолога 120 

54.  Консультація дієтолога 120 

55.  Консультація офтальмолога 120 

56.  Консультація дерматовенеролога 120 

57.  Консультація лікаря фізіотерапевта, ЛФК, реабілітолога 120 

58.  Консультація мамолога 120 

59.  Консультація лікаря нарколога 200 

60.  Консультація лікаря психіатра 200 
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ПСИХОТЕРАПІЯ 

КОМПЛЕКСНІ ТРЕНІНГИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО КЛІЄНТА 

61.  

Перший рівень 

Вирішення  проблеми 

(ціна/1 людина)  

проводить лікар психотерапевт 

                

600 

62.  

Другий рівень 

Розвиток особистості , внутрішнє зростання 

(ціна/1 людина)  

проводить лікар психотерапевт +психіатр 

               

700 

63.  

Третій рівень 

Управління командою 

(ціна/1 людина) 

проводить лікар психотерапевт + психіатр +психолог 

               

800 

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

64.  УЗД органів черевної порожнини комплексне (печінка, жовчний 

міхур, селезінка, підшлункова залоза) 
500 

65.  УЗД органів малого тазу у жінок з використанням доплерівських 

режимів  (матка, яєчники) 
400 

66.  УЗД органів малого тазу у чоловіків (сечовий міхур, передміхурова 

залоза, насінні бульбашки, визначення залишкової сечі) 
400 

67.  УЗД  молочних залоз  400 

68.  УЗД щитовидної залози 400 

69.  Ультразвукове дослідження печінки і жовчовивідної системи 

(печінка, жовчний міхур, жовчні протоки) 
400 

70.  УЗД нирок, надниркові залози 400 

71.  УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі 300 

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

                                          БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

                                                   КЛІНІЧНА ХІМІЯ 

72.  Глюкоза 45 

73.  Глюкоза експрес метод  40 

74.  Аланінамінотрансфераза (ALT) 45 

75.  Аспартатамінотрансфераза (AST) 45 

76.  Білірубін загальний 45 

77.  Креатинін 45 

78.  Сечова кислота 45 

79.  Сечовина 50 

80.  Гамма-глютамілтрансфераза (GGT) 45 
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81.  Лужна фосфатаза 45 

82.  Активність холінестерази 55 

83.  Ревматоїдний фактор 60 

ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ 

84.  Насичення трансферину залізом % 185 

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ 

85.  Загальний холестерин 50 

ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ 

86.  Загальний аналіз крові (без підрахунку лейкоцитарної формули) 80 

87.  Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, 

лейкоцитарна формула) 
115 

88.  Аналіз на підрахунок ретикулоцитів 45 

89.  Терморезистентність еритроцитів 75 

90.  Тільця Гейнця 65 

91.  Визначення групи крові (АВО), резус фактор (Rh) 80 

ПАНЕЛЬ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ: ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ НА СИФІЛІС 

92.  RW (реакція Вассермана)   80 

93.  Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер 

сифілісу 
70 

94.  Мікрореакція прецепітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR)       60 

95.  Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом 

ПЛР) 
135 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ 

96.  Загальний аналіз сечі 70 

97.  Аналіз сечі по Нечипоренко 85 

98.  Мікроскопія осаду сечі 50 

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

99.  Серологічне дослідження на носійство збудників черевного тифу 85 

100.  Дослідження на носійство кишкових інфекцій  100 

101.  Дослідження на наявність золотистого стафілококу 100 

102.  Аналіз кала загальний (копрограма) 100 

103.  Дослідження біоматеріалу на яйця гельмінтів 75 

104.  Дослідження періанального шкребка на яйця гельмінтів 60 

105.  Загальний аналіз мокроти 120 
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Менеджер по роботі з корпоративними клієнтами   __________________             М.В. Капшук 

e-mail: mariana.kapshuk@medoglyad.com       

тел.: +380672003505 

 

 

        Директор ТОВ «ОЛВІ БІЛДІНГ»       _____________________________                 С.О. Дем’янов 

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ ГРИПУ 

106 Вакцинація «Ваксигрип» 

в ціну входить послуга медичної сестри та витратний матеріал 

550 

107 Огляд лікаря терапевта перед вакцинацією  

загальний стан пацієнта 

120 

COVID-19 

   108 Консультативний висновок спеціаліста щодо наявності та/або 

відсутності  COVID-19 (за результатами аналізу  на COVID-19)    028/о 

200 

   109 Коронавірус (COVID 19), експрес-тест до SARS-CoV-2    300 

   110 Коронавірус (COVID 19), ПЛР-метод, якісне визначення РНК SARS-

CoV-2 

350 

   111 Коронавірус (COVID 19), ІФА антитіла IgA до SARS-CoV-2    570 

112  Коронавірус (COVID 19), ІФА антитіла IgM до SARS-CoV-2  570 

113 Коронавірус (COVID 19), ІФА антитіла IgG до SARS-CoV-2  570 

mailto:mariana.kapshuk@medoglyad.com

