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ПОСЛУГИ 
 

№ 

п/п 
Назва послуги Ціна, грн 

1 Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (розгорнутий)  100,0  

2 Загальний білок 50,0 

3 Глюкоза 50,0 

4 Аналіз крові на гемоглобін 50,0 

5 ЛДГ (лактатдегідрогеназа) 50,0 

6 АСТ (аспартатамінотрансфераза) 50,0 

7 АЛТ (аспартатамінотрансфераза) 50,0 

8 Швидкий тест на виявлення  D-димеру                            170,0 

9 СРБ (С-реактивний білок) 100,0 

10 АСЛ-О-латекс-тест (антистрептолізин-О) 100,0 

11 
ІФА на виявлення антитіл імуноглобулінів класів IgM та IgG      

Лайм-бореліозу  
250,0 

12 
ІФА на виявлення антитіл імуноглобулінів класів IgM та IgG 

коронавірусу  SARS-CoV-2 
250,0 

13 ПЛР-тест на виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2 Real Time (RT) 650,0 

14 Експрес-тест для визначення антигена SARS-CoV-2 290,0 

15 
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням 

антибіотикочутливості  
400,0 

16 
Дослідження імунного статусу (Т-; В-ланок) за визначенням рівня 

CD3+  CD4+  CD8+  CD19+  CD23+  CD56+ 
1000,0 

17 Загальний аналіз сечі 100,0 

18 Аналіз калу на приховану кров (Реакція Грегерсена) 100,0 

19 Копрологічне дослідження калу 130,0 



20 Виявлення антигенів Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) в калі 260,0 

21 Виявлення антигенів Лямблій (Giardia lamblia) в калі 250,0 

22 Дослідження калу на виявлення антигенів Clostridium difficile  450,0 

23 
Паразитлогічне дослідження калу (яйця, личинки гельмінтів, 

найпростіші). 
130,0 

24 
Кількісна та якісна оцінка мікрофлори кишківника (виявлення 

патогенних та умовно-патогенних  мікроорганізмів з визначенням їх 

чутливості до антимікробних препаратів (в т.ч. бактеріофагів) 

600,0 

25 
Дослідження мікроценозу зіву та носа, виявлення потенційних 

збудників захворювань та визначення їх чутливості до антимікробних 

препаратів (в т.ч. бактеріофагів) 

600,0 

26 

Мікробіологічне дослідження харкотиння, сечі, еякуляту, соку 

передміхурової залози, жовчі, виділень з кон’юктиви ока, 

слухового ходу, рани,  уретри, жіночих статевих органів, 

ректального вмісту та ін. на наявність мікрофлори, інфекційних, 

бактеріальних збудників та грибків (виявлення та кількісна оцінка 

мікробних тіл, ідентифікація стафілококів, стрептококів, ентерококів, 

ентеробактерій, псевдомонад, коринебактерій, гарднерел, грибів та 

ін.),  визначення чутливості виділених ізолятів до антимікробних та 

антимікотичних препаратів (широкий спектр) та бактеріофагів 

400,0 

27 
Дослідження на виявлення, ідентифікацію паразитарних грибів (зі 

шкіри, нігтів, волосся та інше.), антимікотикограма 
400,0 

28 
Мікроскопічне дослідження на Демодекоз (хвороба, яку спричинює 

демодекс — підшкірний кліщ роду Demodex) – зішкріб зі шкіри 
130,0 

29 
Комплекс урогенітальні інфекції ПЛР-якісний – (Ureaplasma 

urealyticum (уреаплазма), Chlamydia trachomatis (хламідія), 

Mycoplasma genitalium (мікоплазма). 

490,0 

30 ЕКГ (електрокардіограма)  100,0 

31 Консультація лікаря 400,0 

32 Консультація кандидата медичних наук, професора 600,0 

 

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ 

тел. +38067 936 8731 

ЗАПИС НА ДОСЛІДЖЕННЯ 

з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00 год. 
 
 

- ПЛР-тест, експрес-тест на антиген COVID-19 тел. +38097 626 6467 

- ІФА-тест та дослідження показників крові 

 

тел. +38096 770 6306 

- тест D-димеру, СРБ (С-реактивний білок) тел. +38067 931 1954 

- мікробіологічні дослідження тел. +38067 928 6054 

- дослідження на виявлення грибків  тел. +38067 931 1954  

 


