
 

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ (станом на 02.04.2021) 

  

ЦІЛОДОБОВИЙ СТАЦІОНАР (лікування COVID-19) 

- у вартість входить:  розміщення, 3-разове посилене харчування, цілодобовий нагляд медперсоналу, 

лікувальний процес (супроводження лікарем-інфекціоністом та реаніматологом ),  медикаменти; 

- у вартість НЕ входять : лабораторні аналізи, інструментальна діагностика (МРТ, УЗД - за потреби), 

консультації непрофільних фахівців (кардіолог, ендокрінолог, уролог і т. ін.) 

11.1 
Госпіталізація у 1-містну палату (1 доба) 12 000,00 

11.2 
Госпіталізація у 3-містну палату (1 доба) 10 000,00 

11.3 
Госпіталізація у палату інтенсивної терапії (1 доба) 15 000,00 

11.4 
Госпіталізація у палату реанімації без інтенсивної терапії (1 доба) 10 000,00 

11.6 
Доплата за госпіталізацію при порушенні свідомості, 1 доба 3 000,00 

11.7 
Індивідуальний пост медичної сестри, 1 доба 3 000,00 

11.22 
Консультація непрофільного фахівця (30 хвилин) 800,00 

 

ДЕННИЙ СТАЦІОНАР 

№ Назва послуги Ціна, грн 

95.11 
1 день (1 категорія) перебування у денному неврологічному стаціонарі з 

маніпуляціями (в/м, в/в, п/ш) (з медикаментами) 
800.00 

95.12 
1 день (2 категорія) перебування у денному неврологічному стаціонарі з 

маніпуляціями (в/м, в/в, п/ш) (з медикаментами) 
900.00 

 

НЕВРОЛОГІЯ 

№ Назва послуги Ціна, грн 

99.02 Консультація невролога-нейрофізіолога 500.00 

99.03 Повторна консультація невролога 200.00 

99.05 Параартикулярная блокада одної зони (I категорії)  280.00 

99.06 Параартикулярна блокада однієї зони (ІI категорії) 580.00 

https://dr-spin.com/uk/consultation-2/nevrolog/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20(I%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97)


№ Назва послуги Ціна, грн 

99.10 Паравертебральна корінцева блокада однієї зони (I категорії) 350.00 

99.11 Паравертебральна корінцева блокада однієї зони (IІ категорії) 640.00 

99.12 Паравертебральна глибока блокада 680.00 

 

НЕЙРОДІАГНОСТИКА 

№ Назва послуги Ціна, грн 

90.00 Консультація невролога-епілептолога 500.00 

90.01 Електроенцефалографія (ЕЕГ) стандартна , 15 хв 500.00 

90.02 Електроенцефалографія (ЕЕГ) пролонгована , 30 хв 550.00 

90.03 Електроенцефалографія (ЕЕГ) пролонгована , 60 хв 800.00 

90.04 Електроенцефалографія (ЕЕГ) стандартна , 15 хв + консультація невролога 850.00 

90.05 Відео ЕЕГ-моніторинг, 15 хв 550.00 

90.06 Відео ЕЕГ-моніторинг, 30 хв 600.00 

90.07 Відео ЕЕГ-моніторинг, 60 хв 940.00 

90.08 Тривалий відео ЕЕГ-моніторинг, 2 години 1500.00 

90.09 Тривалий відео ЕЕГ-моніторинг, 3 години 2100.00 

90.10 Тривалий відео ЕЕГ-моніторинг, 4 години 2700.00 

90.11 Відео ЕЕГ-моніторинг нічного сна 5000.00 

90.12 Відео ЕЕГ-моніторинг нічного сна (12 годин) 7000.00 

 

ВЕРТЕБРОЛОГІЯ 

№ Назва послуги 
Ціна, 

грн 

91.00 Консультація вертебролога 500.00 

91.01 Постізометрична міорелаксація 200.00 

91.02 Остеопатія (1 сеанс) 400.00 



№ Назва послуги 
Ціна, 

грн 

91.03 Ботулінотерапія при неврологічних захворюваннях (1 сеанс) 2000.00 

91.04 
Лікування мігрені за допомогою ботулінотерапії (1 сеанс, без вартості 

медпрепаратів) 1 сеанс 
1500.00 

91.06 
Рефлексотерапія (акупунктура китайська, су-джок акупунктура, 

іглорефлексотерапія) 1 сеанс 
350.00 

91.07 Фармакопунктура (1 сеанс) 350.00 

91.08 

Комплексна реабілітація хребта (супроводження лікувального процесу 

лікарем-неврологом, блокади, фармакопунктура, масаж лікувальний спини , 

ПІМР, мануальна терапія , іглорефлексотерапія + усі витратні матеріали та 

медпрепарати) - 10 сеансів 

8500.00 

 

КАРДІОЛОГІЯ 

№ Назва послуги 
Ціна, 

грн 

97.11 
Консультація лікаря-кардіолога 500.00 

97.12 
Електрокардіограма (ЕКГ) без розшифровки 150.00 

97.13 
Електрокардіограма (ЕКГ) з розшифровкою 250.00 

97.14 Добове моніторування артеріального тиску + ЕКГ (холтер) 
1500,00 

97.15 Електрокардіограма з навантажувальним тестом (з описом) 
600,00 

 

 

ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ 

№ Назва послуги 
Ціна, 

грн 

98.01 
Лікувальний масаж спини (шийний, грудний, поперековий, крижовий відділи - 

40 хв) 
350.00 

98.02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (15 хв.) 250.00 

98.03 
Лікувальний масаж комірцевої зони (задня поверхня шиї, лопаткова область - 

15 хв) 
250.00 

98.05 Лікувальний масаж поперекового відділу хребта (15 хв) 250.00 



№ Назва послуги 
Ціна, 

грн 

98.06 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (15 хв) 250.00 

98.10 Лікувальний масаж зони одного суглоба - 15 хв 250.00 

98.11 Лікувальний масаж верхніх  кінцівок  -20 хв 300.00 

98.12 Лікувальний масаж нижніх кінцівок – 20 хв 300.00 

98.13 Лікувальний масаж всього тіла – 60 хв 800,00 

98.14 Мануальна терапія 1 сеанс 350.00 

98.15 Тейпування (1 зона) 350.00 

98.16 Комплекс: масаж спини лікувальний + фарамапунктура (1 сеанс) 700.00 

98.17 Комплекс: масаж спини лікувальний + мануальна терапія 700.00 

 

ОРТОПЕДІЯ-ТРАВМАТОЛОГІЯ 

№ 
Назва послуги 

Ціна, грн 

8.01 
Консультація ортопеда-травматолога 

500.00 

8.02 
Повторна консультація ортопеда-травматолога 

200.00 

8.03 Закрите вправлення вивиху (великий суглоб) - (без вартості анестезії) 1 000,00 

8.04 Розтин і дренування бурси або гематоми (без вартості анестезії та 
операційного пакету) - (ортопедія, травматологія) 

4 000,00 

8.05 Закрита репозиція фрагментів перелому кісток (без вартості анестезії) 2 000,00 

8.06 Накладання гіпсової пов’язки (без вартості матеріалу) 500,00 

8.07 Накладення пов’язки скотчкаст ("пластиковий гіпс") (без вартості матеріалу) 700,00 

8.08 Накладання еластичної пов’язки (ортопедія, травматологія) 300,00 

8.09 Пункція суглоба (ортопедія, травматологія) 800,00 

8.10 Зняття гіпсової пов’язки 350,00 



№ 
Назва послуги 

Ціна, грн 

8.11 Видалення гігроми (без вартості анестезії та операційного пакету) 3 000,00 

8.12 Внутрішньосуглобове введення препаратів (без вартості медикаментів) 700,00 

8.13 Зняття пов’язки скотчкаст ("пластиковий гіпс") 400,00 

8.52 Ортопедо-травматологічна операція / маніпуляція (амбулаторна) - 1 
категорія складності 

1 500,00 

8.53 Ортопедо-травматологічна операція / маніпуляція (амбулаторна) - 2 
категорія складності 

2 500,00 

8.54 Ортопедо-травматологічна операція / маніпуляція (амбулаторна) - 3 
категорія складності 

3 500,00 

8.55 Блокада (паравертебральна, периартикулярна, периневральна, локальна) 
(без вартості медикаментів) 

500,00 

Ціни вказані без вартості анестезії, операційного пакету (медпрепарати, витратні матеріали), 

добового перебування в стаціонарі. 

 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ 

№ Назва послуги Ціна, грн 

83.1 Консультація анестезіолога 500,00 

83.2 Післяопераційне спостереження анестезіолога (1 година) 400,00 

83.3 Анестезіологічний супровід КТ, рентген, та ін. дослідження з 
контрастуванням - тривалістю до 30 хвилин 

400,00 

83.4 Анестезіологічний супровід КТ, рентген, та ін. дослідження з 
контрастуванням - тривалістю до 60 хвилин 

1 000,00 

83.5 Анальгоседація (при КТ-дослідженнях, катетеризації вен, вправленні 
вивихів та ін.) 

900,00 

83.6 Катетеризація центральної вени 1 000,00 

83.7 Провідникова блокада нерва, сплетіння 2 000,00 

83.8 Проведення внутрішньовенної анестезії - тривалістю до 30 хвилин (без 
вартості медикаментів) 

1 200,00 

83.9 Проведення внутрішньовенної анестезії - тривалістю до 60 хвилин (без 
вартості медикаментів) 

2 400,00 



№ Назва послуги Ціна, грн 

83.10 Проведення спінальної анестезії - тривалістю до 1 години (без вартості 
медикаментів) 

1 500,00 

83.11 Спінальна анестезія з внутрішньовенною седацією - тривалістю до 1 
години (без вартості медикаментів) 

2 500,00 

83.12 Спінальна анестезія з внутрішньовенною седацією - тривалістю до 2-х 
годин (без вартості медикаментів) 

3 200,00 

83.13 Селективна спінальна анестезія 2 000,00 

83.14 Селективна спінальна анестезія з внутрішньовенною седацією 2 500,00 

83.15 Каудальна анестезія (анальгезія) до 1 години 600,00 

83.16 Епідуральна анестезія тривалістю до 1 години  з продовженою 
епідуральною анальгезією в післяопераційному періоді 

2 200,00 

83.17 Епідуральна анестезія з внутрішньовенною седацією до 1 години та 
продовженою епідуральною анальгезією в післяопераційному періоді 

3 000,00 

83.18 Епідуральна анестезія з внутрішньовенною седацією до 2-х годин та 
продовженою епідуральною анальгезією в післяопераційному періоді 

3 800,00 

83.19  Проведення комбінованого ендотрахеального наркозу - тривалістю до 1 
години (без вартості медикаментів) 

2 500,00 

83.20  Проведення комбінованого ендотрахеального наркозу - тривалістю до 2-х 
годин (без вартості медикаментів) 

4 000,00 

83.21 
Проведення комбінованого ендотрахеального наркозу - тривалістю більше 
2-х годин (без вартості медикаментів, додатково за кожну наступну 
годину) 

1 000,00 

83.22 Комбінований ендотрахеальний наркоз та спінальна анестезія - тривалістю 
до 1 години 

3 500,00 

83.23 Комбінований ендотрахеальний наркоз та спінальна анестезія - тривалістю 
більше 1 години (додатково за кожну наступну годину) 

1 500,00 

83.24 
Проведення комбінованого ендотрахеального наркозу та епідуральної 
анестезії з продовженою епідуральною анальгезією в післяопераційному 
періоді - тривалістю до 1 години (без вартості медикаментів) 

4 000,00 

83.25 

Проведення комбінованого ендотрахеального наркозу і епідуральної 
анестезії з продовженою епідуральною анальгезією в післяопераційному 
періоді - тривалістю більше 1 години (без вартості медикаментів, 
додатково за кожну наступну годину) 

1 000,00 

83.26 
Комбінований ендотрахеальний наркоз та епідурально-спінальна анестезія 
з продовженою епідуральною анальгезією в післяопераційному періоді - 
тривалістю до 1 години 

4 500,00 



№ Назва послуги Ціна, грн 

83.27 
Комбінований ендотрахеальний наркоз та епідурально-спінальна анестезія 
з продовженою епідуральною анальгезією в післяопераційному періоді - 
тривалістю більше 1 години (додатково за кожну наступну годину) 

1 800,00 

83.28 Дезінтоксикаційна терапія при гострій або хронічній алкогольній 
інтоксикації (1 сеанс медикаментозної терапії) 

2 000,00 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ 

№ Назва послуги Ціна, грн 

89.1 Накладення швів на рану (за 1 шов) 200,00 

89.2 Накладення косметичного шва (за 1 шов) 350,00 

89.3 Перев’язка проста 300,00 

89.4 Перев’язка складна 400,00 

89.5 Післяопераційна проктологіча перев'язка (без вартості анестезії та 
операційного пакету) 

450,00 

89.6 Місцева анестезія (без вартості медикаментів) 350,00 

89.7 Внутрішньошкірна алергічна проба на лікарські препарати (до 2-х препаратів, 
без вартості медикаментів) 

80,00 

89.8 Забір сечі катетером 300,00 

89.9 Катетеризація сечового міхура 400,00 

89.10 Заміна уретрального катетера 400,00 

89.11 Інстиляція в сечовий міхур 200,00 

89.12 Анестезія аплікаційна з лідокаїном (10%) 180,00 

89.13 Внутрішньовенна ін’єкція 120,00 

89.14 Внутрішньом’язова ін’єкція 90,00 



№ Назва послуги Ціна, грн 

89.15 Постановка крапельниці (без вартості медикаментів) 1 година 300,00 

89.16 Підшкірна або внутрішньошкірна ін’єкція 80,00 

89.17 Аутогемотерапія - 1 сеанс 180,00 

89.18 Забір венозної або капілярної крові одноразовими системами 50,00 

89.19 Забір біологічного матеріалу для дослідження 100,00 

89.20 Перев’язка амбулаторна 200,00 

11.20 Переливання еритроциторної  маси (до 1000 мл) 2 000,00 

11.21 Переливання еритроциторної  маси (до 500 мл) 1 200,00 

 

 

УРОЛОГІЯ 

№ Назва послуги Ціна, грн 

92.01 Катетеризація сечового міхура 400,00 

92.02 Заміна уретрального катетера 400,00 

92.03 Заміна цистостомічного катетера 1 000,00 

92.04 Забір сечі катетером 400,00 

92.05 Інстиляція в уретру 400,00 

92.06 Інстиляція в сечовий міхур 400,00 

92.07 Масаж простати (лікувальний) 400,00 

92.08 Інтракавернозна ін’єкція лікарських препаратів (без вартості медикаментів) 500,00 

92.09 Схема лікування за результатами обстеження (урологія) 500,00 



№ Назва послуги Ціна, грн 

92.10 Бужування уретри (без вартості анестезії) 1 500,00 

92.11 Розділення синехій крайньої плоті (без вартості анестезії та операційного 
пакету) 

1 500,00 

92.12 Вправлення головки статевого члена при парафімозі (безкровне) 2 000,00 

92.14 

Радіохвильове або лазерне видалення множинних (до 3-х од.) кондилом або 
папілом промежини чи зовнішніх статевих органів (без вартості анестезії та 
операційного пакету) 

2 000,00 

92.15 

Радіохвильове або хірургічне видалення множинних (більше 3-х од.) 
кондилом, папілом промежини чи зовнішніх статевих органів (без вартості 
анестезії та операційного пакету) 

3 000,00 

92.16 Радіохвильове або хірургічне видалення атероми, ліпоми мошонки (без 
вартості анестезії та операційного пакету) 

3 500,00 

92.17 Радіохвильове або хірургічне видалення кератоми, невуса промежини чи 
зовнішніх статевих органів (без вартості анестезії та операційного пакету) 

4 000,00 

92.19 Висічення короткої вуздечки статевого члена - радіохвильове або хірургічне 
(без вартості анестезії та операційного пакету) 

5 000,00 

 

ПОЛІКЛІНІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ  

№ Назва послуги Ціна, грн 

96.01 Консультація анестезіолога 500,00 

96.02 Консультація алерголога 500,00 

96.03 Консультація гастроентеролога 500,00 

96.04 Консультація гематолога 500,00 

96.05 Консультація гінеколога 500,00 

96.06 Консультація дермато-венеролога 500,00 

96.07 Консультація ендоскопіста 500,00 

96.08 Консультація ендокринолога 500,00 

96.09 Консультація кардіолога 500,00 



№ Назва послуги Ціна, грн 

96.10 Консультація мамолога 500,00 

96.11 Консультація нарколога 600,00 

96.12 Консультація невропатолога 500,00 

96.13 Консультація нейрохірурга 600,00 

96.14 Консультація отоларинголога 500,00 

96.15 Консультація онколога 500,00 

96.16 Консультація онколога-хіміотерапевта  700,00 

96.17 Консультація ортопеда-травматолога 500,00 

96.18 Консультація офтальмолога  600,00 

96.19 Консультація проктолога 500,00 

96.20 Консультація провідного спеціаліста 600,00 

96.21 Консультація психотерапевта  800,00 

96.22 Консультація психолога 500,00 

96.23 Консультація ревматолога 500,00 

96.24 Консультація судинного хірурга (флеболога) 500,00 

96.25 Консультація терапевта 500,00 

96.26 Консультація уролога 500,00 

96.27 Консультація хірурга 500,00 

96.28 Консультація чергового лікаря 500,00 

96.29 Консультація лікаря фізіотерапевта, ЛФК, реабілітолога 500,00 



№ Назва послуги Ціна, грн 

96.30 Консультація з питань дієтології 600,00 

96.31 Консультація спеціаліста вузького профілю в нічний час з 21.00 до 08.00 900,00 

96.32 Консультація підвищеного рівня складності  900,00 

96.33 Консультація, к.м.н., д.м.н. чи завідувача 1000,00 

96.34 Повторна консультація 200,00 

 

МРТ (магнітно-резонансна томографія) 

 № Назва послуги Ціна, грн 

1.01 МРТ головного мозку (знімок, висновок CD)  

1290,00 

1.02 МРТ гіпофізу (знімок, висновок, CD) 
1590,00 

1.03 МРТ орбіт (знімок, висновок CD) 
1990,00 

1.04 МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута (знімок, висновок, CD) 
1990,00 

1.05 МРТ порожнини носа та приносових пазух (знімок, висновок CD) 
1590,00 

1.06 МРТ головного мозку, артерій та вен голови (знімок, висновок, CD) 
3390,00 

1.07 МРТ головного мозку та гіпофізу (знімок, висновок, CD) 
2780,00 

1.08 
МРТ головного мозку, порожнини носа та приносових пазух (знімок, висновок, 

CD) 
2390,00 

1.09 
МРТ головного мозку, внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута (знімок, 

висновок, CD) 
3790,00 

1.10 МРТ головного мозку та орбіт (знімок, висновок, CD) 
3250,00 

1.11 МРТ головного мозку з контрастним підсиленням (знімок, висновок, CD) 
2990,00 

1.12 МРТ гіпофізу з контрастним підсиленням (знімок, висновок, CD) 
3290,00 

1.13 МРТ орбіт з контрастним підсиленням (знімок, висновок, CD) 
3690,00 

https://dr-spin.com/ru/mrt-golovnogo-mozga/


 № Назва послуги Ціна, грн 

1.14 
МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута з контрастним підсиленням 

(знімок, висновок, CD) 
3690,00 

1.15 
МРТ порожнини носа та приносових пазух з контрастним підсиленням (знімок, 

висновок, CD) 
3290,00 

1.16 МРТ головного мозку при епі-синдром (знімок, висновок, CD) 
2970,00 

1.17 
МРТ головного мозку без контрастування + МРТ гіпофізу до та після 

контрастування (знімок, висновок, CD)  

3630,00 

1.18 
МРТ головного мозку та гіпофізу до та після контрастування (знімок, висновок, 

CD) 
3850,00 

1.19 
МРТ головного мозку без контрастування, порожнини носа та приносових 

пазух до та після контрастування (знімок, висновок, CD)  

3630,00 

1.20 
МРТ головного мозку, порожнини носа та приносових пазух до та після 

контрастування (знімок, висновок, CD) 
3850,00 

1.21 
МРТ головного мозку без контрастування, внутрішнього вуха та мосто-

мозочкового кута до та після контрастування (знімок, висновок, CD) 
3850,00  

1.22 
МРТ головного мозку, внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та 

після контрастування (знімок, висновок, CD) 
4840,00 

1.23 
МРТ головного мозку без контрастування, орбіт до та після контрастування 

(знімок, висновок, CD) 
4840,00 

1.24 
МРТ головного мозку до та після контрастування та орбіт до та після 

контрастування (знімок, висновок, CD) 
5170,00 

1.25 МРТ слинних залоз 
1890,00 

3.01 МРТ колінного суглобу (знімок, висновок, СD)  

1390,00 

3.02 МРТ двох колінних суглобів (знімок, висновок, СD)  

2690,00 

3.03 МРТ обох кульшових суглобів (знімок, висновок, СD) 
1590,00 

3.04 МРТ здухвинно-крижових сполучень (знімок, висновок, СD) 
1590,00 

3.05 МРТ плечового суглобу (знімок, висновок, СD)  

1690,00 

3.06 МРТ ліктьового суглобу (знімок, висновок, СD)  

1690,00 

3.07 МРТ променево-зап'ясткового суглобу (знімок, висновок, СD) 
1690,00 

https://dr-spin.com/ru/mrt-golovy/
https://dr-spin.com/ru/mrt-golovy/
https://dr-spin.com/ru/mrt-nosa/
https://dr-spin.com/ru/mrt-nosa/
https://dr-spin.com/ru/mrt-kolennogo-sustava/
https://dr-spin.com/ru/mrt-kolennogo-sustava/
https://dr-spin.com/ru/mrt-plecha/
https://dr-spin.com/ru/mrt-loktevogo-sustava-cena/


 № Назва послуги Ціна, грн 

3.08 МРТ китиці (знімок, висновок, СD) 
1690,00 

3.09 МРТ стопи (знімок, висновок, СD) 
1690,00 

3.10 МРТ гомілково-ступневого суглобу (знімок, висновок, СD) 
1790,00 

3.11 МРТ колінного суглобу до та після контрастування (знімок, висновок, СD) 
3090,00 

3.12 
МРТ обох кульшових суглобів до та після контрастування (знімок, висновок, 

СD) 
3390,00 

3.13 
МРТ здухвинно-крижових сполучень до та після контрастування (знімок, 

висновок, СD) 
3390,00 

3.14 МРТ плечового суглобу до та після контрастування (знімок, висновок, СD) 
3390,00 

3.15 МРТ ліктьового суглобу до та після контрастування (знімок, висновок, СD) 
3390,00 

3.16 
МРТ променево-зап'ясткового суглобу до та після контрастування (знімок, 

висновок, СD) 
3390,00 

3.17 МРТ китиці до та після контрастування (знімок, висновок, СD) 
3390,00 

3.18 МРТ стопи до та після контрастування (знімок, висновок, СD) 
3390,00 

3.19 
МРТ гомілково-ступневого суглобу до та після контрастування (знімок, 

висновок, СD) 
3490,00 

4.01 МРТ шийного відділу хребта (знімок, висновок, СD) 
1290,00 

4.02 МРТ грудного відділу хребта (знімок, висновок) 
1290,00 

4.03 МРТ попереково-крижового відділу хребта (знімок, висновок, СD) 
1290,00 

4.04 МРТ крижів та куприку (знімок, висновок, СD) 
1490,00 

4.05 
МРТ- скринінг хребта (всі відділи хребта в сагітальній проекції з 

використанням стандартних послідовностей) (знімок, висновок, СD) 
1990,00 

4.06 
МРТ-check-up хребта (три відділи у сагіттальній проекції + проблемні ділянки 

в аксіальній проекції) - знімок , заключення, СD 
3190,00 

4.07 
МРТ шийного відділу хребта з контрастним підсиленням (знімок, висновок, 

CD) 
2990,00 



 № Назва послуги Ціна, грн 

4.08 
МРТ грудного відділу хребта з контрастним підсиленням (знімок, висновок, 

CD)  

2990,00 

4.09 
МРТ попереково-крижового відділу хребта з контрастним підсиленням (знімок, 

висновок, CD) 
2990,00 

4.10 МРТ крижів та куприку з контрастним підсиленням (знімок, висновок, CD) 
3190,00 

5.01 
МРТ черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза), (знімок, 

висновок, СD)  

2290,00 

5.02 МРТ позачеревного простору (нирки, наднирники), (знімок, висновок, СD)  

2290,00 

5.03 
МРТ черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, селезінка, 

підшлункова залоза, нирки, наднирники), (знімок, висновок, СD)  

4490,00 

5.04 МРТ жовчовивідних протоків (МР ХПГ) (знімок, висновок, СD) 
2290,00 

5.06 
МРТ органів малого тазу у жінок (матка, придатки матки, сечовий міхур), 

(знімок, висновок, СD)  

2290,00 

5.07 МРТ органів малого тазу у чоловіків (знімок, висновок, СD) 
2290,00 

5.08 МРТ мошонки, яєчок та статевого члену (знімок, висновок, СD) 
2290,00 

5.09 
МРТ черевної порожнини з контрастним підсиленням (печінка, селезінка, 

підшлункова залоза), (знімок, висновок, СD) 
4190,00 

5.10 
МРТ позачеревного простору з контрастним підсиленням (нирки, наднирники), 

(знімок, висновок, СD) 
4190,00 

5.11 

МРТ черевної порожнини та позачеревного простору з контрастним 

підсиленням (печінка, селезінка, підшлункова залоза, нирки, наднирники), 

(знімок, висновок, СD) 
4990,00 

5.12 

МРТ черевної порожнини та жовчовивідних шляхів з контрастним 

підсиленням (печінка, селезінка, підшлункова залоза, ХПГ), (знімок, висновок, 

CD) 
4990,00 

5.13 
МРТ органів малого тазу у жінок з контрастним підсиленням (матка, придатки 

матки, сечовий міхур) (знімок, висновок, СD) 
4190,00 

5.14 
МРТ органів малого тазу у чоловіків з контрастним підсиленням (знімок, 

висновок, СD) 
4190,00 

5.15 
МРТ мошонки, яєчок і статевого члена з контрастним посиленням (знімок, 

висновок, CD) 
4190,00 

2.01 МРТ артерій голови (знімок, висновок, CD) 
1290,00 

https://dr-spin.com/ru/mrt-pozvonochnika/
https://dr-spin.com/ru/mrt-pozvonochnika/
https://dr-spin.com/ru/mrt-bryushnoj-polosti/
https://dr-spin.com/ru/mrt-bryushnoj-polosti/
https://dr-spin.com/ru/mrt-zabryushinnogo-prostranstva/
https://dr-spin.com/ru/mrt-nadpochechnikov/
https://dr-spin.com/ru/mrt-nadpochechnikov/
https://dr-spin.com/ru/mrt-matki/
https://dr-spin.com/ru/mrt-matki/


 № Назва послуги Ціна, грн 

2.02 МРТ вен голови (знімок, висновок, CD) 
1290,00 

2.03 МРТ артерій та вен голови (знімок, висновок, CD) 
2490,00 

2.04 МРT артерій шиї 
1290,00 

7.01 К1 - МРТ головного мозку + Дуплексне сканування судин шиї і голови 
1990,00 

7.02 К2 - МРТ шийного відділу хребта + Дуплексне сканування судин шиї і голови 
1990,00 

7.03 
А1: головний мозок; скринінг хребта; черевна порожнина (печінка, селезінка, 

підшлункова залоза, жовчний міхур), (знімок, висновок, CD) 
5390,00 

7.04 
А2: головний мозок; скринінг хребта; позачеревний простір (нирки, 

наднирники), (знімок, висновок, CD) 
5390,00 

 

Додаткові послуги МРТ 

9.01 
МРТ однієї анатомічної ділянки (знімок, висновок, CD) 

4990,00 

9.02 МРТ однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням (знімок, висновок, 

CD) 
6690,00 

9.03 
МРТ м’яких тканин шиї ( гортань, глотка, слинні залози, щитоподібна залоза)  

2890,00 

9.04 МРТ м’яких тканин шиї з контрастним підсиленням ( гортань, глотка, слинні 

залози, щитоподібна залоза), (знімок, висновок, CD)  

4590,00 

9.05 
МРТ м’яких тканин шиї + артерії шиї (знімок, заключення, CD) 

3 850,00 

9.06 
Додаткова плівка в день дослідження 

110,00 

9.07 
Додаткова плівка не в день дослідження 

220,00 

9.08 
Повторне компонування знімку не в день обстеження 

165,00 

9.09 
Додатковий CD не в день дослідження 

220,00 

9.10 
Консультація лікаря-рентгенолога (до 15 хв.) 

500,00 

9.11 
Введення контрастного препарату 

2390,00 

https://dr-spin.com/ru/mrt-gorla/
https://dr-spin.com/ru/mrt-shei/
https://dr-spin.com/ru/mrt-shei/


9.12 
Пересилка DICOM файлу із зображеннями 

330,00 

9.13 
Висновок лікаря на англійській мові 

385,00 

9.14 
МРТ пахової області (пахові кільця) 

1 390,00 

 

УЗД  (ультразвукова діагностика) 

№ Назва послуги 
Вартість, 

грн 

10.01 
Дуплексне сканування артерій і вен верхніх кінцівок 
 

585,00 

10.02 
Дуплексне сканування артерій і вен нижніх кінцівок 
 

585,00 

10.03 
Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок 
 

465,00 

10.04 
Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок 
 

465,00 

10.05 
Дуплексне сканування судин шиї 
 

415,00 

10.06 
 
Дуплексне сканування судин голови 

390,00 

10.07 
Дуплексне сканування судин шиї та голови 
 

775,00 

10.08 
Ультразвукова діагностика черевної порожнини і нирок 
 

455,00 

10.09 
Ультразвукова діагностика нирок і сечового міхура 
 

390,00 

10.10 
Ультразвукова діагностика черевної аорти та її гілок 
 

390,00 

10.11 
 

Ультразвукова діагностика наднирників 260,00 

10.12 
Ультразвукова діагностика органів малого тазу у жінок, абдомінальної 
(сечовий міхур, матка, придатки) 
 

455,00 

10.13 
Ультразвукова діагностика органів малого тазу у чоловіків, абдомінальної 
(сечовий міхур, простата, залишкова сеча) 
 

390,00 



№ Назва послуги 
Вартість, 

грн 

10.14 
Ультразвукова діагностика органів малого тазу у жінок (трасвагінально) 
 

455,00 

10.15 
Ультразвукова діагностика органів малого тазу у чоловіків (трансректально) 
 

390,00 

10.16 
Ультразвукова діагностика щитовидної залози 
 300,00 

10.17 
Ультразвукова діагностика молочних залоз 
 340,00 

10.18 
 
Ультразвукова діагностика слинних залоз 260,00 

10.19 
Ультразвукова діагностика м'яких тканин 
 260,00 

10.20 
Ехокардіографія (УЗД серця) 
 640,00 

10.21 
Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини з ФД жовчного 
міхура 
 780,00 

10.22 
Друк додаткового знімку 
 30,00 

10.23 
Ультразвукова діагностика одного кульшового суглоба 
 330,00 

10.24 
Ультразвукова діагностика двох кульшових суглобів 
 440,00 

10.25 
Ультразвукова діагностика одного колінного суглобу 
 275,00 

10.26 
 
Ультразвукова діагностика двох колінних суглобів 440,00 

10.27 
Ультразвукова діагностика одного ліктьового суглобу 
 275,00 

10.28 
Ультразвукова діагностика двох ліктьових суглобів 
 440,00 

10.29 
Ультразвукова діагностика одного гомілковостопного суглобу 
 330,00 

10.30 
Ультразвукова діагностика двох гомілковостопних суглобів 
 440,00 

10.31 
Ультразвукова діагностика плечового суглоба 
 330,00 



№ Назва послуги 
Вартість, 

грн 

10.32 
Ультразвукова діагностика двох плечових суглобів 
 440,00 

10.33 
Нейросонографія 
 440,00 

 


