
Прейскурант цін на платні медичні послуги станом на 09.11.2020 р., які надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Міська поліклініка № 6» Харківської міської ради 

 
 

№ 
п/п 

Найменування 

Ціна  

без 
ПДВ, 

грн. 

Ціна  

з 
ПДВ, 

грн. 

1 Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія 
транспортних засобів (основна) 

343,00 411,60 

Доплата для отримання посвідчення водія транспортних засобів при одночасному 
проходженні  попереднього профілактичного медичного огляду для одержання дозволу 

на право отримання та носіння зброї громадянами (основна) 

142,00 170,40 

2 Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів (без групи крові) 
315,00 378,00 

Доплата при одночасному проходженні  попереднього профілактичного медичного 

огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів та для одержання дозволу 
на право отримання та носіння зброї громадянами (без групи крові) 

102,00 122,40 

3 Попередній профілактичний медичний огляд для отримання дозволу на право отримання 
та  носіння зброї  громадянами (основна) 

292,00 350,40 

Доплата для отримання дозволу на право отримання та  носіння зброї  громадянами при 

одночасному проходженні попереднього профілактичного медичного огляду для 

отримання посвідчення водія транспортних засобів (основна)  

58,00 69,60 

4 
Попередній профілактичний медичний огляд (Наказ №246 Водій) 308,00 369,60 

5  НАКАЗ №280 :                                                                                                                                                                                                    

Попередній  профілактичний медичний огляд :                                                                                                                                                   
1) лікарі-спеціалісти: терапевт, стоматолог, отоларинголог,  дослідження на гельмінтози, 

бланк ф. № 1 – ОМК «Особиста медична книжка»  

137,00 164,40 

2) лікарі-спеціалісти: терапевт, стоматолог, отоларинголог,  дослідження на гельмінтози 124,00 148,80 

6   НАКАЗ №280 :                                                                                                                                                                                                                    

Періодичний профілактичний медичний огляд :                                                                                                                                                 

1) лікарі-спеціалісти: терапевт,  дослідження на гельмінтози, бланк ф. №1 – ОМК 

«Особиста медична книжка»  108,00 129,60 

     лікарі-спеціалісти: терапевт,  дослідження на гельмінтози 95,00 114,00 

2) лікар-спеціаліст: терапевт,бланк ф.№1–ОМК «Особиста медична книжка»  63,00 75,60 

     лікар-спеціаліст: терапевт 50,00 60,00 

3) лікарі-спеціалісти: терапевт, отоларинголог, дослідження на гельмінтози, бланк ф. №1 

– ОМК «Особиста медична книжка»  
120,00 144,00 

     лікарі-спеціалісти: терапевт, отоларинголог, дослідження на гельмінтози 106,00 127,20 

4) лікарі-спеціалісти: терапевт, отоларинголог, стоматолог, бланк ф. №1 – ОМК 

«Особиста медична книжка»  
92,00 110,40 

     лікарі-спеціалісти: терапевт, отоларинголог, стоматолог 79,00 94,80 

5) лікарі-спеціалісти: терапевт, отоларинголог, бланк ф. №1 – ОМК «Особиста медична 
книжка»  

74,00 88,80 

     лікарі-спеціалісти: терапевт, отоларинголог 61,00 73,20 

7 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№154 Без шкідливих умов праці,                   

Форма №086/о) 
271,00 325,20 

8 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№650 Державні службовці) 

355,00 426,00 жінки 

чоловіки 313,00 375,60 

9 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.2.3)(Нак.№246, д.4,п.6.3) 

(Нак.№246,д.4,п.4.3) (Нак.№246,д.4,п.3.5.1) (Нак.№246,д.4,п.1.23)(Нак.№246,д.4,п.1.1) 236,00 283,20 



жінки 

чоловіки 193,00 231,60 

10 Попередній профілактичний медичний огляд(Нак.№246, д.4,п.5.2.4,п.6.2) 

(Нак.№246,д.4,п.6.2,п.1.38) 

354,00 424,80 жінки 

чоловіки 312,00 374,40 

11 Попередній профілактичний медичний огляд(Нак№246,д.5,п.4.4 Крайня Північ) 
(Нак.№246,д5,п.8) (Нак.№246,д.5,п.10) (Нак.№246,д.4,п.5.9,п.5.10,д.5,п.9,п.10) 

302,00 362,40 жінки 

чоловіки 259,00 310,80 

12 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.1.7.1) 

(Нак.№246,д.4,п.3.10) (Нак.№246,д.4,п.1.7.1,п.2.3) (Нак.№246,д.5,п.6) 
(Нак.№246,д.5,п.6,д.4,п.2.6) (Нак.№246,д.4,п.1.1,п.1.19,п.1.29.1) 

(Нак.№246,д.4,п.1.13,п.1.23) (Нак.№246,д.4,п.1.7.1,п.4.3) (Нак.№246,д.5,п.1.2) 

(Нак.№246,д.4,п.1.7.1,п.1.19,п.3.10) 
(Нак.№246,д.4,п.1.1,п.1.7.1,п.1.13,п.1.18,п.1.19,п.1.29.1) 

(Нак.№246,д.4,п.1.1,п.1.13,п.1.7.1,п.1.29.1) 

267,00 320,40 жінки 

чоловіки 224,00 268,80 

13 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.5,п.2) (Нак.№246, 

д.5,п.1.2,д.5,п.2) (Нак.№246,д.4,п.5.2.3,д.5,п.2) (Нак.№246,д.4,п.1.19,д.5,п.2) 

(Нак.№246,д.4,п.5.2.4,д.5,п.2) (Нак.№246,д.4,п.1.7.1,п.2) (Нак.№246,д.4,п.5.2.2,д.5,п.2) 
(Нак.№246, д.4,п.6.2.3,д.5,п.2) (Нак.246, д.5,п.5) (Нак.№246,д.4,п.5.4,п.3.2,д.5,п.2) 

(Нак.246,д.4,п.5.9,п.5.10,д.5,п.2) 

299,00 358,80 жінки 

чоловіки 256,00 307,20 

14 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246, д.4,п.5.8,п.5.9) (Нак.246, 
д.4,п.5.8,п.5.9,п.1.38) (Нак.246,д.4,п.2.5,п.5.8,п.5.9) (Нак.246,д.4,п.5.4,п.5.8,п.5.9) 

(Нак.246,д.4,п.5.2.4,п.5.8,п.5.9,д.5,п.2) (Нак.246,д.4,п.5.2.4,п.5.8,п.5.9) 

(Нак.246,д.4,п.1.3,п.5.4,п.5.8) 

363,00 435,60 жінки 

чоловіки 320,00 384,00 

15 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246,д.5,п.1) (Нак.246,д.4,п.5.4,д.5,п.1) 
(Нак.246,д.4,п.5.4,п.5.9,д.5,п.1) (Нак.246,д.4,п.1.38,д.5,п.1) 

(Нак.246,д.4,п.4.3,д.5,п.1)(Нак.246,д.4,п.3.3,д.5,п.1) 

(Нак.246,д.4,п.3.7.3,п.5.4,д.5,п.1)(Нак.246,д.5,п.1.1) (Нак.246, д.4,п.2.5,п.5.1,д.5,п.1,п.2) 
(Нак.№246,д.5,п.11;д.4,п.5.4) (Нак.№246,д.5,п.11)  (Нак.246,д.4,п.3.10;п.5.4;д.5,п.11) 

(Нак.246,д.5,п.11;д.4,п.5.2.4) (Нак.246,д.4,п.3.6,д.5,п.11) (Нак.№246,д.4,п.5.1) 

(Нак.№246,д.5,п.11,д.4,п.1.19)(Нак246,д.4,п.2.6,д.5,п.11) (Нак246,д.4,п.5.4,п.5.10,д.5,п.11) 
(Нак246,д.4,п.3.10,д.5,п.11) (Нак246,д.4,п.3.10,д.5,п.1) (Нак246,д.4,п.3.5.1,п.5.4,д.5,п.11) 

(Нак246,д4,п.6.2.3,д.5,п.11) (Нак.246,д.4,п.3.10;п.5.4;д.5,п.1) 

(Нак.246,д.4,п.2.4.5,п.5.4,д.5,п.11) (Нак.246,д.4,п.5.2.4,п.5.4,д.5,п.11) 

286,00 343,20 жінки 

чоловіки 243,00 291,60 

16 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.6.1.4)                           

(Нак.№246,д.4,п.6.1.4,п.6.1.5) (Нак.№246,д.4,п.6.1.2.1) (Нак.№246,д.4,п.6.1.1) (Нак.№246, 

д.4,п.6.1.3) (Нак.№246,д.4,п.6.1.1,п.6.2.3) (Нак.№246,д.4,п.6.1.5) 

345,00 414,00 жінки 

чоловіки 302,00 362,40 



17 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.№246,д.4,п.5.2.2д.5,п.1,п.2)(Нак.№246,д.5,п.1,п.2)(Нак.№246,д.4,п.5.2.3,д.5,п.1,п.2) 

(Нак.№246,д.5,п.1,п.1.2,п.2) (Нак.№246,д.4,п.1,п.2,п.11) 
(Нак.№246,д.4,п.3.5.1,д.5,п.1,п.2)(Нак.№246,д.4,п.2.4.5,п.5.4,п.5.9,д.5,п.11)(Нак.№246,д.4,

п.2.4.5,п.5.4,п.5.9,д.5,п.11)(Нак.№246,д.4,п.5.4,д.5,п.1,п.2,п.11)(Нак.№246,д.4,п.3.2,п.3.5.1

,п.5.4,д.5,п.1,п.2)(Нак.№246,д.4,п.2.7.7,д.5,п.1)(Нак.№246,д.4,п.5.4,д.5,п.1,п.11)(Нак.№24
6,д.4,п.4.1,д.5,п.1)(Нак.№246,д.4,п.5.2.4,д.5,п.1) 

(Нак246,д.4,п.6.2.3,д.5,п.1,п.2)(Нак246,д.4,п.2.5,д.5,п.1)(Нак246,д.4,п.5.2.4,д.5,п.1,п.2) 

307,00 368,40 жінки 

чоловіки 264,00 316,80 

18 Попередній профілактичний медичний огляд(Нак246,д.4,п.5.9)(Нак246,д.4,п.6.2.3) 
(Нак246,д.4,п.5.9,п.5.10) (Нак246,д.4,п.5.2.2) 

267,00 320,40 жінки 

чоловіки 224,00 268,80 

19 Попередній профілактичний медичний 

огляд(Нак.246,д.4,п.5.2.4)(Нак.№246,д.4,п.5.2.4,п.6.2.3) (Нак.№246,д.4,п.2.7.7) 

(Нак.№246,д.4.п.5.2.4,п.6.2.2) (Нак.№246,д.4 п.5.4,п.5.9) (Нак.246,д.4,п.1.38) 
(Нак.246,д.4,п.1.38,п.5.9,п.5.10) (Нак.246,д.4,п.1.29.1,п.1.29.2,п.1.1) 

(Нак246,д.4,п.1.38,п.2.5) (Нак246,д.4,п.3.10,п.5.4) (Нак246,д.4,п.1.1,п.1.42,п.1.19,п.1.29.2) 

(Нак.246,д.4,п.1.29.2) (Нак246,д.4,п.5.2.4,п.6.2.3,п.2.5) (Нак246,д.4,п.5.4,п.1.3,п.2.4.3) 
(Нак246,д.4,п.1.35,п.1.1,п.2.4.1) (Нак246,д.4,п.5.4,п.5.9,п.1.21,п.1.16) 

(Нак.246,д.4,п.1.19,п.5.9) (Нак.246,д.4,п.2.5,д.5,п.7) (Нак.246,д.4,п.1.16,п.1.29.2,п.1.38) 

(Нак.№246,д.4,п.1.22,п.2.7.7) (Нак.№246,д.4,п.1.22,п.1.7.1,п.2.3,п.2.5,п.2.7.7) 

(Нак246,д.4,п.1.1,п.1.13,п.1.19,п.1.23,п.1.30,п.1.39,п.1.44,п.1.7.1) 
(Нак.№246,д.4,п.2.7.5,п.2.7.7) (Нак246,д.4,п.3.10,п.5.10) 

(Нак.246,д.4,п.1.19,п.1.43)(Нак.246,д.4,п.1.18,п.1.12,п.1.13,п.1.19,п.6.2.3) 

(Нак.№246,д.4,п.5.4.,п.3.10)(Нак.№246,д.4,п.1.27.,п.5.4,п.5.9) 

278,00 333,60 жінки 

чоловіки 235,00 282,00 

20 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246, д.4,п.6.2) 

339,00 406,80 жінки 

чоловіки 296,00 355,20 

21 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.5.8,п.5.9,п.6.1.1.1) 

(Нак.№246,д.4,п.5.8,п.5.9,п.6.1.3) (Нак.№246, д.4,п.5.8,п.5.9,п.6.1.1.2,д.5,п.1) 

(Нак.№246,д.4,п.1.38,п.5.8,п.5.9,п.6.1.4,д.5,п.7) (Нак.№246,д.4,п.5.8,п.5.9,п.6.1.1.2) 

(Нак.№246,д.4,п.6.1.1.2,п.6.1.2.3,п.6.1.4,п.1.1,п.1.29.2,п.5.8) 
(Нак.№246,д.4,п.3.10,п.5.8,п.5.9,п.6.1.1)  

397,00 476,40 жінки 

чоловіки 354,00 424,80 

22 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.5.8,п.5.9,п.5.3.2) 

373,00 447,60 жінки 

чоловіки 330,00 396,00 

23 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.2.5) (Нак.№246, д.4,п.5.4) 

(Нак.№246,д.4,п.2.5,п.5.4) (Нак.№246, д.4,п.2.4.5) (Нак.№246,д.4,п.2.4.5,п.5.4) 

(Нак.№246,д.4,п.3.2,п.5.4) (Нак.№246,д.4,п.2.4.9,п.5.4) (Нак.№246,д.4,п.2.5,п.1.18) 
(Нак.246,д.4,п.2.4.5,п.2.4.7) (Нак.№246,д.4,п.3.5.1,п.5.4) (Нак.№246,д.4,п.3.2,п.3.5.1,п.5.4) 

(Нак.№246,д.4,п.2.4.7) (Нак.№246, д.4,п.5.4,п.3.6) 

247,00 296,40 жінки 

чоловіки 204,00 244,80 



24 Попередній профілактичний медичний огляд  (Нак.№246,д.4,п.6.1.5,п.1) 

(Нак.№246,д.4,п.6.1.3,д.5,п.1) (Нак.№246,д.4,п.6.1.3,п.5.4,д.5,п.1) 

(Нак.№246,д.4,п.5.2.4,п.6.2.3,п.6.1.1) (Нак.№246,д.4,п.3.10,п.6.1.3,п.6.1.1) 

(Нак.№246,д.4,п.6.1.1.2,п.6.1.3,п.6.1.4,д.5,п.11) (Нак.№246,д.4,п.5.4,п.5.9,п.6.1.5) 
(Нак.№246,д.4,п.6.1.3,п.6.1.4,д.5,п.11) (Нак.№246,д.4,п.5.2.4,п.6.1.3,п.6.3) 

(Нак.246,д.4,п.6.1.3,п.6.1.4,п.6.1.5,д.5,п.1,п.11) 

(Нак.№246,д.4,п.2.7.1,п.2.7.5,п.2.7.6,п.2.7.7,п.6.1.3) 
(Нак.№246,д.4,п.1.3.,п.6.1.5,п.6.1.2.3.2) (Нак.246,д.4,п.1.39,п.1.46,п.6.1.4,п.6.1.5) (Нак. № 

246, д.4,п.1.39, п.1.46,п.6.1.4,п.6.1.5) (Нак. № 246, д.4,п.6.1.3, п.2.7.1,п.2.7.5,п.2.7.7) (Нак. 

№ 246, д.4,п.2.4.5, п.6.1.3,п.6.2,д.5,п.1) (Нак. № 246, д.4,п.1.39, п.5.4,п.6.1.4)(Нак. № 246, 
д.4,п.5.4,п.6.1.5,д.5,п.11) 

387,00 464,40 жінки 

чоловіки 344,00 412,80 

25 Попередній профілактичний медичний огляд 
(Нак.№246,д.4,п.2.3,п.6.1.3)(Нак.№246,д.4,п.6.1.1,п.5.8)(Нак.№246,д.4,п.2.5,п.6.1.5) 

(Нак.№246,д.4,п.6.1.3,п.6.3)(Нак.№246,д.4,п.5.4,п.6.1.1)(Нак.№246,д.4,п.1.1,п.6.1.3) 

(Нак.246,д.4,п.5.4,п.6.1.3,п.6.1.4,п.6.1.5) (Нак.246,д.4,п.2.3,п.6.1.4) 
(Нак.246,д.4,п.1.1,п.6.1.1.1,п.6.1.4) (Нак.№246,д.4,п.5.4,п.3.5.1,п.6.1.4) 

(Нак.№246,д.4,п.3.5.1,п.5.4,п.6.1.1) (Нак.№246,д.4,п.3.5.1,п.6.1.1) 

356,00 427,20 жінки 

чоловіки 313,00 375,60 

26 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246,д.4,п.5.2.4,п.6.1.1) 

319,00 382,80 жінки 

чоловіки 276,00 331,20 

27 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246,д.4,п.1.1,п.5.4,п.5.9,п.6.1.3) 

288,00 345,60 жінки 

чоловіки 246,00 295,20 

28 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак№.246,д.4,п.4.3,п.5.8,п.5.9) 

(Нак.№246,д.4,п.5.8) 

333,00 399,60 жінки 

чоловіки 290,00 348,00 

29 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246,д.4,п.4.4)(Нак.246,д.4,п.2.3,п.4.4) 

(Нак.246,д.4,п.4.3,п.4.4) 

298,00 357,60 жінки 

чоловіки 255,00 306,00 

30 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.246,д.4,п.6.1.4,п.6.2)(Нак.246,д.4,п.5.10,п.6.1.1)(Нак.246,д.4,п.6.1.3,п.6.2.3) 

375,00 450,00 жінки 

чоловіки 333,00 399,60 

31 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246,д.4,п.2.5,п.5.8,п.5.9,д.5,п.4) 

380,00 456,00 жінки 

чоловіки 337,00 404,40 

32 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.246,д.4,п.1.1,п.1.17,п.1.34,п.1.38,п.3.2,п.3.10,п.6.1.5,п.6.2.2) 

409,00 490,80 жінки 

чоловіки 366,00 439,20 

33 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.№246,д.4,п.5.3.2,п.5.4,п.5.8,д.5,п.1,п.4.3) 

389,00 466,80 жінки 

чоловіки 346,00 415,20 

34 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.3.9.2,д.5,п.1) 

321,00 385,20 жінки 

чоловіки 278,00 333,60 

35 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.5.2.1,п.5.2.4,д.5,п.11) 
(Нак.№246,д.4,п.1.1,п.1.15,п.1.16,п.1.34,д.5,п.1) 308,00 369,60 



жінки 

чоловіки 265,00 318,00 

36 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.246,д.4,п.1.1,п.1.29.1,п.1.29.2,п.1.3,п.1.35,п.1.39,п.1.43,п.3.7.1,п.5.9) 

300,00 360,00 жінки 

чоловіки 257,00 308,40 

37 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.6.1.1.1,п.6.1.5,д.5,п.1,п.2) 

408,00 489,60 жінки 

чоловіки 365,00 438,00 

38 Попередній профілактичний медичний огляд 
(Нак.246,д.4,п.1.2)(Нак.246,д.4,п.3.10,п.1.2,п.1.39) 

259,00 310,80 жінки 

чоловіки 216,00 259,20 

39 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.3.9.1) 
(Нак.№246,д.4,п.3.9.2) (Нак.№246,д.4,п.1.16,п.1.22,п.3.9.2) 

282,00 338,40 жінки 

чоловіки 239,00 286,80 

40 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.1.27) 

289,00 346,80 жінки 

чоловіки 246,00 295,20 

41 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.3.9.2,п.5.8,п.5.9,д.5,п.1) 

398,00 477,60 жінки 

чоловіки 355,00 426,00 

42 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.246,д.4,п.1.30,п.2.7.1,п.2.7.2,п.2.7.4,п.2.7.5,п.2.7.6,п.2.7.7,п.4.3) 
(Нак.246,д.4,п.2.7.1,п.2.7.2,п.2.7.3,п.2.7.4,п.2.7.5,п.2.7.6,п.2.7.7) 

341,00 409,20 жінки 

чоловіки 298,00 357,60 

43 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.2.7,п.2.7.1)                                    

(Нак.№246, д.4,п.2.7.1,п.2.7.5,п.2.7.7) 

302,00 362,40 жінки 

чоловіки 259,00 310,80 

44 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.№246,д.4,п.1.30,п.2.7.1,п.2.7.2,п.2.7.4,п.2.7.7,п.4.3) 

312,00 374,40 жінки 

чоловіки 270,00 324,00 

45 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.№246,д.4,п.6.1.5,п.5.3.2)(Нак.№246,д.4,п.5.3.2,п.5.4,п.6.1.1,п.6.1.3,п.6.1.4) 

396,00 475,20 жінки 

чоловіки 353,00 423,60 

46 Попередній профілактичний медичний огляд 
(Нак.№246,д.4,п.5.8,п.5.9,д.5,п.1.2)(Нак.№246,д.4,п.5.8,п.5.9,д.5,п.1,п.2) 

386,00 463,20 жінки 

чоловіки 344,00 412,80 

47 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.5,п.6) (Нак.№246,д.4,п.3.10.) 

(Нак.№246,д.4,п.4.1,п.1.13,п.1.7.1)(Нак.№246,д.4,п.1.3) 

267,00 320,40 жінки 

чоловіки 224,00 268,80 

48 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.3.9.2,д.5,п.2) 

336,00 403,20 жінки 

чоловіки 293,00 351,60 

49 Попередній профілактичний медичний огляд 312,00 374,40 



(Нак.№246,д.4,п.1.13,п.1.34,п.1.2,п.5.4,п.2.4.5) 

жінки 

чоловіки 270,00 324,00 

50 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.№246,д.4,п.5.2.4,п.6.2,п.5.9,п.5.8,д.5п.2) 

404,00 484,80 жінки 

чоловіки 361,00 433,20 

51 Попередній профілактичний медичний огляд 
(Нак.№246,д.4,п.5.8,п.5.9,д.5,п.1)(Нак.246,д.4,п.5.8,п.5.9,п.1.38,п.3.1,д.5,п.11) 

363,00 435,60 жінки 

чоловіки 321,00 385,20 

52 Попередній профілактичний медичний огляд 
(Нак.№246,д.4,п.5.4,п.5.3.1,п.6.1.3,п.3.6,д.5,п.11) 

414,00 496,80 жінки 

чоловіки 371,00 445,20 

53 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.№246,д.4,п.1.9,п.1.30,п.1.13,п.2.7.1,п.2.7.5,п.2.7.7,п.6.1.1.2,п.6.1.3)(Нак. № 246, 
д.4,п.6.1.4,п.6.1.5,п.3.9.2,п.5.10,д.5,п.2)(Нак. № 246, д.4,п.6.1.4,п.6.1.5,п.3.9.п.5.10,д.5,п.2) 

421,00 505,20 жінки 

чоловіки 379,00 454,80 

54 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.2.3,п.6.1.2.3) 

334,00 400,80 жінки 

чоловіки 291,00 349,20 

55 Попередній профілактичний медичний огляд 
(Нак.246,д.4,п.2.7.1,п.2.7.3,п.2.7.5,п.2.7.7,п.1.30.1) 

342,00 410,40 жінки 

чоловіки 300,00 360,00 

56 Попередній профілактичний медичний 

огляд(Нак.№246,д.4,п.2.7.3,п.6.2.2,п.2.7.1,п.2.7.5,п.2.7.7) 

400,00 480,00 жінки 

чоловіки 358,00 429,60 

57 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.5.5) 

342,00 410,40 жінки 

чоловіки 300,00 360,00 

58 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.5,п.8,попередній 
профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів 

(без групи крові) 

351,00 421,20 жінки 

чоловіки 308,00 369,60 

59 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.3,5.2;п.6.1.1) 

(Нак.№246,д.4,п.3.2;п.1.9;п.3.5.5;п.5.4) 

270,00 324,00 жінки 

чоловіки 227,00 272,40 

60 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246,д.4,п.3.10;п.6.2.2) 

319,00 382,80 жінки 

чоловіки 276,00 331,20 

61 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.246,д.4,п.5.8.,п.5.9,п.5.2.4,п.6.1.1.2)                  

(Нак.№246,д.4,п.3.5.1,п.5.4,п.5.8,п.5.9,п.6.1.2)(Нак.246,д.4,п.5.8,п.5.9,п.5.4,п.6.1.4,п.6.1.2.

3.2,д.5,п.2)(Нак.246,д.4,п.5.8,п.5.9,п.6.1.4,д.5,п.1,п.2) 

405,00 486,00 жінки 

чоловіки 362,00 434,40 



62 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.5.8.,п.5.9,д.5,п.1.1)                        
(Нак. №246, д.4, п.2.5,п.1.38,п.5.8.)(Нак. №246, д.4, п.2.3,п.5.8,п.5.9,д.5,п.7) 

(Нак.№246,д.4,п.5.8,п.5.4,п.3.5.1,д.5,п.11) 

372,00 446,40 жінки 

чоловіки 329,00 394,80 

63 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.1.41) 

289,00 346,80 жінки 

чоловіки 246,00 295,20 

64 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4, п.2.4.13,п.6.2.2) 

328,00 393,60 жінки 

чоловіки 285,00 342,00 

65 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246,д.4,п.5.8,п.5.9,п.3.10,п.6.1.1.1) 

417,00 500,40 жінки 

чоловіки 374,00 448,80 

66 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4, п.1.38, п.3.1, п.5.8, п.5.9, 
д.5,п.11) 

384,00 460,80 жінки 

чоловіки 341,00 409,20 

67 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4, п.1.13, п.1.7.1, 

п.1.30,п.4.3,п.4.4) (Нак.№246, д.4, п.1.3, п.1.7, п.1.7.1,п.1.30, п.4.3, 
п.4.4)(Нак.246,д.4,п.2.7.7,п.4.4,п.4.3) 

340,00 408,00 жінки 

чоловіки 297,00 356,40 

68 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4, п.1.7.1, п.1.13, п.4.4) 

328,00 393,60 жінки 

чоловіки 285,00 342,00 

69 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.1.39,п.3.5.1,п.5.4,п.6.1.1.4) 

387,00 464,40 жінки 

чоловіки 344,00 412,80 

70 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.3.9.2,п.6.1.4,п.6.1.2.3.2) 

391,00 469,20 жінки 

чоловіки 348,00 417,60 

71 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.1.38,п.5.4) 

278,00 333,60 жінки 

чоловіки 235,00 282,00 

72 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.3.9.2,п.5.10) 

301,00 361,20 жінки 

чоловіки 258,00 309,60 

73 Попередній профілактичний медичний огляд 

(Нак.№246,д.4,п.4.3,п.4.4,п.6.1.4,п.2.7.1,п.2.7.5,п.5.2.4,п.5.1,п.5.3,п.6.2) 

423,00 507,60 жінки 

чоловіки 380,00 456,00 

74 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак. № 246, д.4,п.5.8,п.6.1.3,д.5,п.4.1) 

413,00 495,60 жінки 

чоловіки 370,00 444,00 

75 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.5.8,п.5.9+водій) 

415,00 498,00 жінки 

чоловіки 372,00 446,40 



76 Попередній профілактичний медичний 

огляд(Нак.№246,д.4,п.5.8.,п.5.9,п.3.7.6,п.1.34,д.5,п.1) 

311,00 373,20 жінки 

чоловіки 268,00 321,60 

77 Попередній профілактичний медичний огляд (Нак.№246, д.4,п.2.3,п.6.1.1.1) 

303,00 363,60 жінки 

чоловіки 261,00 313,20 

 


