
                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення   сесії Барської     

міської ради 8 скликання 

від              №  
ПЕРЕЛІК 

платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством - «Барська 

міська лікарня» Барської міської ради 

 
№ 

п/п 

                            Найменування  послуги 

І. Лабораторні , діагностичні та консультативні послуги за зверненням 

громадян , що надаються без направлення лікаря, зокрема із 

застосування телемедицини 
                             1.1        Лабораторні дослідження 

1.1.1.  Визначення холестерину у сироватці крові 

1.1.2.  Визначення тригліцеридів у сироватці крові 

1.1.3.  Визначення активності холінестерази у сироватці крові 

1.1.4.  Визначення сечовини у сироватці крові 

1.1.5.  Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові 

1.1.6.  Визначення активності аспартатамінотрасферази в сироватці крові 

1.1.7.  Визначення активності аланін амінотрансферази у  сироватці крові 

1.1.8.  Визначення кальцію в сироватці крові 

1.1.9.  Визначення кількості тромбоцитів 

1.1.10.  Визначення глюкози крові в сироватці крові в цільній крові спинно 

мозговій рідині 

1.1.11.  Визначення антитіл класу I g G до коронавірусу SARS- CoV - 2  

1.1.12.  Визначення антитіл класу I g A до коронавірусу SARS- CoV - 2  

1.1.13.  Визначення антитіл класу I g G та I g M до коронавірусу SARS- CoV - 2  

1.1.14.  Визначення антитіл класу I g M до коронавірусу SARS- CoV - 2  

1.1.15.  Визначення с- реактивного білка (якісно) 

1.1.16.  Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) 

1.1.17.  Визначення сечової кислоти у сироватці крові 

1.1.18.  Дослідження сечі 

1.1.19.  Реакція мікропреципітації (РМП) експрес – методом з антигеном кардіо-

ліпіновим 

1.1.20.  Визначення групи крові та резус фактора 

1.1.21.  Дослідження виділень на гонорею 

1.1.22.  Зшкребок на виявлення грибів 

1.1.23.  Аналіз харкотиння 

1.1.24.  Дослідження сечі виявлення кетонових тіл 

1.1.25.  Підрахунок кількості формених елементів (проба за Нечепоренком) 

1.1.26.  Дослідження сечі виявлення глюкози 



1.1.27.  Дослідження калу- реакція на приховану кров 

1.1.28.  Мікроскопічне дослідження  калу на гельмінти (яйця та личинки) 

1.1.29.  Дослідження з шкребка з перманальних складок на яйця гостриків 

1.1.30.  Аналіз кала на копрограму 

1.1.31.  Визначення жовчних пігментів у сечі 

1.1.32.  Визначення антистрептолізину О 

1.1.33.  Визначення креатініну в сироватці крові 

1.1.34.  Клінічний аналіз крові 

1.1.35.  Визначення ревматоідного фактору 

1.1.36.  Визначення загального білка  в сироватці крові 

1.1.37.  Визначення активності гамма-глутамілтрансферази   в сироватці крові 

1.1.38.  Аналіз крові на визначення кислотно –лужного стану, статус гемоглобіна 

, калію , натрію. 

1.1.39.  Аналіз крові на визначення кислотно –лужного стану, статус гемоглобіна 

, калію , натрію, кальцію. 

1.1.40.  Аналіз крові на визначення кислотно –лужного стану, статус гемоглобіна , 

калію , натрію, хлору. 

1.1.41.  Визначення прокальцетоніна 

1.1.42.  Визначення Д - дімера 

1.1.43.  Визначення С – реактивного білка (кількісно) 

1.1.44.  Коагулограма ( визначення активованого часткового тромбопластинового 

часу , визначення протромбінового індекса , визначення еталонового 

тесту, визначення фібріногену 

1.1.45.  Визначення протромбінового індекса 

1.1.46.  Визначення активованого часткового тромбопластинового часу 

1.1.47.  Бактеріологічне дослідження блювотних мас , промивних вод шлунка на 

аеробну та факультативну анаеробну мікрофлору 

1.1.48.  Бактеріологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів на 

аеробну та факультативну анаеробну мікрофлору  

1.1.49.  Бактеріологічне дослідження харкотиння, БАЛ та інше на флору на 

аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору 

1.1.50.  Бактеріологічне дослідження грудного молока на аеробну та 

факультативно аеробну мікрофлору 

1.1.51.  Бактеріологічне дослідження жовчі на аеробну та факультативно 

анаеробну мікрофлору 

1.1.52.  Бактеріологічне дослідження виділення з носу на аеробну та 

факультативно анаеробну мікрофлору 

1.1.53.  Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу на наявність 

пліснявих дріждьових грибів 

1.1.54.  Бактеріологічне дослідження виділень (плівки) з носу та ротоглотки на 

коринебактерії дифтерії 

1.1.55.  Дослідження крові на наявність анаеробної мікрофлори 

1.1.56.  Дослідження крові на наявність аеробної та факультативно анаеробної 

мікрофлори 

1.1.57.  Бактеріологічне дослідження спинно-мозкової рідини на мікрофлору 



1.1.58.  Бактеріологічне дослідження випорожнень на аеробну та факультативно 

анаеробну мікрофлору (дисбактеріоз) 

1.1.59.  Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу на наявність 

аеробної та факультативно анаеробної мікрофлори 

1.1.60.  Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів 

диско-дифузійним методом 

1.1.61.  Санітарно-бактеріологічні дослідження ефективності обробки рук 

хірургів,  операційного поля 

1.1.62.  Санітарно-бактеріологічні дослідження змивів 

1.1.63.  Санітарно-бактеріологічні дослідження матеріалу на стерильність 

1.1.64.  Бактеріологічне дослідження виділень з ротоглотки (зіву) на бета-

гемолітичний стрептокок 

1.1.65.  Бактеріологічне дослідження на наявність коринебактерій дифтерії 

1.1.66.  Бактеріологічне дослідження на наявність патогенногостафілокока 

1.1.67.  Бактеріологічне дослідження на наявність ієрсиній 

1.1.68.  Бактеріологічне дослідження на наявність вібріонів 

1.1.69.  Визначення вірусу грипу А та В в носі швидким тестом 

1.1.70.  Бактеріологічне дослідження виділень з вуха на аеробну та 

факультативно анаеробну мікрофлору 

1.1.71.  Бактеріологічне дослідження матеріалу з інфікованих ран ( кусочки 

тканин та кісток, гній,аспірати ,ескудати тощо ) на аеробну та 

факультативно анаеробну мікрофлору 

1.1.72.  Бактеріологічне дослідження на наявність кампілобактерій 

1.1.73.  Визначення ротавіру с калі швидким тестом 

1.1.74.  Санітарно-бактеріологічне дослідження повітря 

1.1.75.  Визначення HBsAg 

1.1.76.  Бактеріологічне дослідження виділень з ока на аеробну та факультативно 

анаеробну мікрофлору 

1.1.77.  Бактеріологічне дослідження виділень з ротоглотки  (зіву) на аеробну та 

факультативно анаеробну мікрофлору 

1.1.78.  Бактеріальне дослідження операційного та секційоного матеріалу на 

аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору  

1.1.79.  Бактеріологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів на 

аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору 

1 дослідження 

1.1.80.  Бактеріологічне дослідження матеріалу з навколо носових порожнин на 

наявність аеробної та факультативно анаеробної мікрофлори 

1 дослідження 

1.1.81.  Бактеріологічне дослідження рідин із стерильних порожнин ( суглоба, 

плевральна, перитонеальна, перикардиальна  ) на наявність аеробної та 

факультативно анаеробної мікрофлори 

1.1.82.  Бактеріологічне дослідження сечі на аеробну та факультативно анаеробну 

мікрофлору 

1.1.83.  Бактеріологічне дослідження на наявність бордетел 

1.1.84.  Бактеріологічне дослідження на наявність сальмонел, шигел, 

ентеропатогенних ешеріхій 

1.1.85.  Клінічний аналіз крові 



1.1.86.  Кількість СД4 лімфоцитів рівень ВН в плазмі крові 

1.1.87.  Дослідження на наявність антитіл до ВІЛ (методом ІФАі швидкими 

тестами) 

1.1.88.  Тестування сечі на наявність в організмі наркотичних засобів і 

психотропних речовин  

                1.2.   Діагностичні дослідження 
                           Рентгенологічні дослідження 

1.2.1.  Томографія: в двох проекціях 

1.2.2.  Томографія: в одній проекції 

1.2.3.  Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження пов’язані з 

пункцією, катеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнини, які 

виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні методи 

дослідження та лікування): фістулографія 

1.2.4.  Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та 

гінекології: гістеросальпінгографія 

1.2.5.  Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та 

гінекології: уретерографія 

1.2.6.  Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та 

гінекології: ретроградна цистографія 

1.2.7.  Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та 

гінекології: ретроградна пієлографія 

1.2.8.  Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та 

гінекології: урографія внутрішньовенна 

1.2.9.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія м’яких тканин 

1.2.10.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія кісток таза 

1.2.11.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом під час 

дихання  

1.2.12.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія грудини з компресією під час дихання 

1.2.13.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання 

1.2.14.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія у двох проекціях  

1.2.15.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія ключиці 

1.2.16.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія скроневої кістки 

1.2.17.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія зубів 

1.2.18.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія кісток носа 

1.2.19.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія нижньої щелепи 

1.2.20.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія висково-щелепного суглоба 

1.2.21.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

рентгенографія колоносових пазух 

1.2.22.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 



рентгенографія черепа у двох проекціях 

1.2.23.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: у двох 

проекціях  

1.2.24.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: в одній 

проекції 

1.2.25.  Рентгенологічнідослідження органів травлення: іригоскопія 

1.2.26.  Рентгенологічні дослідження органів травлення: дуоденографія 

беззондова 

1.2.27.  Рентгенологічні дослідження органів травлення: первинне подвійне 

контрастування шлунка 

1.2.28.  Рентгенологічні дослідження органів травлення :            холангіографія 

інтраопераційна 

1.2.29.  Рентгенологічні дослідження органів травлення: рентгеноскопія та 

рентгенографія стравоходу 

1.2.30.  Рентгенологічні дослідження органів травлення: рентгеноскопія та 

рентгенографія шлунка за традиційною методикою 

1.2.31.  Рентгенологічні дослідження органів травлення рентгенографія 

черевної порожнини 

1.2.32.  Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

функціональне дослідження хребта 

 

1.2.33.  Рентгенологічні дослідження органів травлення: фарингографія 

контрасна 

1.2.34.  Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки: рентгенографія 

серця, діафрагми 

1.2.35.  Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки: ларинографія 

1.2.36.  Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки: в одній проекції 

1.2.37.  Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки: у двох проекціях 

1.2.38.  Рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу 

1.2.39.  Флюорографія ОГК з плівкою 

1.2.40.  Флюорографія ОГК без плівка 

                       Функціональна діагностика 

1.2.41.  Проведення електрокардіограми 

1.2.42.  Проведення спірографії 

1.2.43.  Проведення велоергометрії 

1.2.44.  Проведення електрокардіограми з фізичним навантаженням 

1.2.45.  Проведення аудіометрії 

1.2.46.  Проведення цистоскопії 

                      Ультразвукова діагностика 

1.2.47.  Проведення ультразвукового дослідження скринінг І та ІІ триместру і 

ІІІ триместру 

1.2.48.  Ультразвукового дослідження щитовидної залози 

1.2.49.  Проведення ультразвукового дослідження органів малого тазу 

1.2.50.  Проведення ультразвукового комплексного дослідження сечового 

міхура+залишкова сеча 

1.2.51.  Проведення ультразвукового дослідження судин нижніх кінцівок 

вільпусному режимі з кольоровим Доплером 

1.2.52.  Проведення ультразвукового дослідження нирок 

1.2.53.  Проведення ультразвукового комплексного дослідження 



нирки+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+підміхурова 

залоза 

1.2.54.  Проведення ультразвукового дослідження слинних залоз 

1.2.55.  Проведення ультразвукового дослідження колінних суглобів 

1.2.56.  Проведення ультразвукового дослідження плевральної порожнини 

1.2.57.  Проведення ультразвукового дослідження лімфатичних вузлів 

1.2.58.  Проведення ультразвукового дослідження калитки 

1.2.59.  Проведення ультразвукового дослідження підміхурової залози 

1.2.60.  Проведення ультразвукового дослідження м’яких тканин 

1.2.61.  Проведення ультразвукового дослідження молочних залоз (з двох 

сторін) 

1.2.62.  Проведення ультразвукового дослідження по визначенню вагітності 

1.2.63.  Проведення ультразвукового комплексного дослідження печінка+ 

жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза +селезінка 

1.2.64.  Ехокардіографія з Доплерівським аналізом 

                    1.3   Консультація 

1.3.1.  Консультація лікаря - терапевта 

1.3.2.  Консультація лікаря - психіатра 

1.3.3.  Консультація лікаря-ортопеда-травматолога 

1.3.4.  Консультація лікаря - невропатолога 

1.3.5.  Консультація лікаря отоларинголога 

1.3.6.  Консультація лікаря - офтальмолога 

1.3.7.  Консультація лікаря хірурга 

1.3.8.  Консультація лікаря гінеколога 

1.3.9.  Консультація лікаря гінеколога-дитячого 

1.3.10.  Консультація лікаря - ендокринолога 

1.3.11.  Консультація лікаря - уролога 

1.3.12.  Консультація лікаря - нарколога 

1.3.13.  Консультація лікаря - психотерапевта 

1.3.14.  Консультація лікаря - педіатра 

1.3.15.  Консультація лікаря - онколога 

1.3.16.  Консультація лікаря - кардіолога 

1.3.17.  Консультація лікаря - інфекціоніста 

1.3.18.  Консультація лікаря - інфекціоніста-дитячого 

1.3.19.  Консультація лікаря -отоларинголога-дитячого 

1.3.20.  Консультація лікаря – хірурга - дитячого 

1.3.21.  Консультація лікаря-ортопеда-травматолога -дитячого 

1.3.22.  Консультація лікаря –офтальмолога-дитячого 

1.3.23.  Консультація лікаря - дерматовенеролога 



1.3.24.  Консультація лікаря - дерматовенеролога ( для чоловіків) 

1.3.25.  Консультація лікаря - дерматовенеролога ( для жінок) 

                     1.4. Ендоскопічні дослідження 

1.4.1. Проведення відеобронхоскопії 

1.4.2. Проведення відеоколоноскопії 

1.4.3. Проведення відеоезофагогастродуденоскопії 

І І.Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах 

(методом вакуум - аспірації у разі затримки менструації терміном не 

більше як на 20 днів)  та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) , крім 

абортів за медичними і соціальними показаннями  
2.1. Операції штучного переривання вагітності в стаціонарі (місцеве 

знеболення ) крім абортів за соціальними та медичними показаннями 

(методом вакуум – екскохлеації) 

2.2. Операції штучного переривання вагітності в стаціонарі (загальне 

знеболення  ) крім абортів за соціальними та медичними показаннями 

(методом вакуум – екскохлеації) 

2.3. Операції штучного переривання вагітності в стаціонарі (місцеве 

знеболення  з Аспіратом) крім абортів за соціальними та медичними 

показаннями (методом мануальної вакуум – аспірації) 

2.4. Операції штучного переривання вагітності в стаціонарі (загальне 

знеболення  з Аспіратом) крім абортів за соціальними та медичними 

показаннями (методом мануальної вакуум – аспірації) 

 І І І .Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та 

установах охорони здоров’я , якщо ці лікарі (провізори) – інтерни : 

закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні ) заклади освіти; 

закінчили державні вищі медичні ( фармацевтичні ) заклади освіти на 

умовах контракту ; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони 

здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади , підприємства); повторно 

проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в 

інтернатурі. 
3.1. Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю 

«Внутрішні хвороби» 

3.2. Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю 

«Акушерство та гінекологія» 

3.3. Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Хірургія» 

3.4. Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю 

«Педіатрія» 

I V . Медичні огляди : для отримання виїзної візи (крім службових 

відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за 

наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні 

медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення 

водія транспортних засобів (крім випадків , коли медичні огляди 

проводиться за направленнями органів державної служби зайнятості), 

медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння 

зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні 

медичні огляди. 
4.1.  Проведення медичного огляду лікарем - терапевтом 

4.2.  Проведення медичного огляду лікарем - офтальмологом 

4.3.  Проведення медичного огляду лікарем - невропатологом 



 

 

 

4.4.  Проведення медичного огляду лікарем - гінекологом 

4.5.  Проведення медичного огляду лікарем - дерматовенерологом 

4.6.  Проведення медичного огляду лікарем - урологом 

4.7.  Проведення медичного огляду лікарем - ендокринологом 

4.8.  Проведення медичного огляду лікарем – ортопедом - травматологом 

4.9.  Проведення медичного огляду лікарем - інфекціоністом 

4.10.  Проведення медичного огляду лікарем - хірургом 

4.11.  Проведення медичного огляду лікарем - отоларингологом 

4.12.  Проведення медичного огляду лікарем - онкологом 

4.13.  Проведення заключного медичного огляду головою комісії за 

проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників 

певних категорій 

4.14.  Проведення заключного медичного огляду головою комісії при видачі 

дозволу для отримання довідки на право носіння зброї 

4.15.  Проведення попереднього (періодичного ) медичного огляду 

кандидатів у водії (водіїв) , позачергового медичного огляду водіїв 

транспортних засобів головою комісії 

4.16.  Проведення щозмінного попереднього та після рейсового медичного 

огляду водіїв транспортних засобів (проба на алкоголь) 

4.17.  Проведення щозмінного попереднього та після рейсового медичного 

огляду водіїв транспортних засобів 

4.18.  Обстеження вестибулярного апарату 

4.19.  Дослідження холодової проби 

4.20.  Обстеження гостроти і полів зору 

4.21.  Забір мазка на гонорею для чоловіків 

4.22.  Забір мазка на гонорею для жінок 

4.23.  Проведення попереднього періодичного та позачергового 

психіатричного огляду 


