
 

ЦІНИ НА МЕДИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ 

ЛІКАРІВ ТА ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ В 

МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ UROSVIT 

дійсні з 07.07.2022 

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ 

Назва Ціна  

Одного суглоба  390 

2-ох суглобів (парних, тобто – 2 колінні, 2 кульшові, 2 гомілково-ступневі, 

тощо)  
590 

Променево – зап’ясний суглоб, пара (суглобів кисті)  590 

М’язевої тканини. Однієї анатомічної ділянки  390 

Комплекс чоловіча урологія (нирки, сечовий міхур, яєчка, простата - включаючи 

трансректальне обстеження)  
550 

Органи черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, 

селезінка)  
350 

Органи черевної порожнини + нирки  450 

Нирок  250 

Нирок + сечового міхура + сечоводів (при доступності для огляду)  350 

Нирок + наднирників  350 

Простати (при потребі трансректальне обстеження) + залишкової сечі  350 

Матки, додатків (при потребі трансвагінальне обстеження)  450 

Жіночий комплекс: Щитовидна залоза, молочні залози, органи малого тазу  1100 



Щитовидної залози + Паращитовидна залоза  450 

Фолікулометрія (кожний огляд)  250 

Прицільне обстеження  250 

Судин шиї 390 

Судин однієї нижньої кінцівки (артерії + вени)  450 

Судин двох нижніх кінцівок (артерії + вени)  590 

Черевного відділу аорти (включає черевний стовбур і верхню брижову  артерію, 

проте не включає ниркові судини )  
380 

Щелепно-лицева ділянка (лімфатичні вузли, cлинні залози)  360 

Лімфовузли однієї групи чи певної локалізації  360 

Контрольне обстеження в динаміці  290 

Молочних залоз  450 

Доплерографія  судин статевого члена із фармакологічною пробою  2250 

Органів черевної порожнини + нирок + сечового міхура  490 

Органів черевної порожнини + нирок + сечового міхура+наднирники  680 

Комплексу чоловіча урологія + органів черевної порожнини  750 

Наднирників 220 

Калитки 300 

Ниркових судин  450 

Комплексу «Обстеження з приводу високого тиску» (нирки, наднирники, ниркові 

судини) 
690 



Судин однієї верхньої кінцівки (артерії + вени)  450 

Судин двох верхніх кінцівок (артерії + вени)  590 

2-ох суглобів різної локалізації (наприклад – колінний і кульшовий)  590 

Поперекового відділу хребта  390 

Шийного відділу хребта  390 

Судини шиї і голови (транскраніальне обстеження)  590 

Ехокардіографія  450 

Обстеження вагітних (І триместр)  520 

Обстеження вагітних (ІІ-ІІІ триместр)  580 

Обстеження вагітних (І триместр) двійня  620 

Обстеження вагітних (ІІ-ІІІ триместр) двійня  680 

Нирки + наднирники  350 

УЗД обстеження з виїздом до пацієнта в межах м.Львів (одне з перелічених: 

нирки, наднирники, сечовий міхур, яєчка, простата трансабдомінально, печінка, 

селезінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, щитовидної залози і 

паращитовидних залоз, молочних залоз, одного суглоба). За кожен додатково 

обстежений орган оплата складає 50 грн.  

850 

Аналізування 100 

Контрольне УЗД легень після перенесеної пневмонії для пацієнтів з від’ємним 

ПЛР-тестом на COVID  
490 

УЗД щитовидної залози з еластографією та еластометрією  550 

УЗД молочних залоз з еластографією та еластометрією  550 

УЗД печінки з фіброеластометрією (Metavir)  550 



УЗД органів черевної порожнини + нирок + сечового міхура + наднирники  680 

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ 

Назва Ціна  

Первинна консультація вузького спеціаліста  600 

Кольпоскопія із заключенням  600 

Первинна консультація дитячого лікаря уролога ( до 30 хв )  450 

Повторна консультація дитячого лікаря уролога ( протягом одного місяця )  300 

Повторна консультація лікаря-андролога (планування вагітності, безпліддя до 30 

хв.)(протягом одного міс.)  
300 

Первинна консультація лікаря-гінеколога  500 

Повторна консультація лікаря-гінеколога (протягом одного міс.)  400 

Первинна консультація лікаря-гінеколога + огляд на гінекологічному кріслі з 

забором аналізів (без вартості аналізів)  
800 

Первинна консультація  лікаря-алерголога (до 30 хв.)  500 

Повторна консультація лікаря-алерголога (до 30 хв.)(протягом одного міс.)  400 

Первинна консультація лікаря-гастроентеролога (до 30 хв.)  500 

Повторна консультація лікаря-гастроентеролога (до 30 хв.)(протягом одного міс.)  400 

Первинна консультація лікаря-хірурга (до 30 хв.)  500 

Повторна консультація лікаря-хірурга (до 30 хв.)(протягом одного міс.)  400 

Первинна консультація лікаря-проктолога (до 30 хв.)  500 

Повторна консультація лікаря-проктолога (до 30 хв.)(протяг ом одного міс.)  400 



Первинна консультація лікаря-терапевта (до 30 хв.)  500 

Повторна консультація лікаря-терапевта (до 30 хв.)(протягом одного міс.)  400 

Первинна консультація ортопеда -травматолога (до 30 хв.)  500 

Повторна консультація ортопеда-травматолога (до 30 хв.)(протягом одного міс.)  400 

Первинна консультація кардіолога(до 30 хв.)  500 

Повторна консультація кардіолога(до 30 хв.)(протягом одного міс.)  400 

Первинна консультація дерматовенеролога(до 30 хв.)  500 

Повторна консультація дерматовенеролога(до 30 хв.)(протягом одного міс.)  400 

Первинна консультація уролога(до 30 хв.)  450 

Повторна консультація уролога(до 30 хв.)(протягом одного міс.)  300 

Аналізування 100 

Нейросонографія мозку новонароджених  350 

Літотрипсія 

Назва Ціна  

Літотрипсія (вага пацієнта до 70 кг)  6500 

Літотрипсія (вага пацієнта з 70 до 90 кг)  7000 

Літотрипсія (вага пацієнта з 90 до 110 кг)  7500 

Літотрипсія (вага пацієнта з 110 до 120 кг)  8000 

ІНШІ ПОСЛУГИ 

Назва Ціна  



Назва Ціна  

Консультація лікаря, онлайн консультація (20 хв)  200 

ЕКГ  150 

Консультація з використанням рентгену та УЗД  850 

Урофлоуметрія  550 

Цистометрія  1000 

Рентгендіагностика  500 

Лазеротерапія вібраційна (1 сеанс)  300 

Масаж простати (1 сеанс)  300 

Вібраційний масаж простати (1 сеанс)  300 

Інстиляція медикаментів у сечовий міхур (1 процедура)  200 

Інфузійна терапія  100 

Магнітно-лазерна вібраційна терапія (1 сеанс)  200 

Вправлення парафімозу  600 

Катеризація (без вартості медикаментів)  300 

Забір секрету простати (масаж простати)  300 

Забір матеріалу для лабораторних досліджень з уретри чи мазок -відбиток  100 

Інтерпретація обстежень  200 

КТ 

Назва 
Без 

використання 

З в/в 

контрастуванням, 



в/в 

контрастування, 

грн  

грн  

Навколоносові пазухи  1300 2200 

Головний  мозок  1300 2200 

КТ-ангіографія головного мозку  Недоцільне  2200 

КТ-ангіографія шиї  Недоцільне  2200 

КТ-ангіографія судин шиї та головного мозку  Недоцільне  3500 

Скроневі кістки  1300 – 

Шийний відділ хребта  1300 НЕДОЦІЛЬНЕ 

Грудний відділ хребта  1300 НЕДОЦІЛЬНЕ 

Попереково-крижовий відділ хребта  1300 НЕДОЦІЛЬНЕ 

Кістки лицевого черепу (травми та ін.)  1300 2200 

М’які тканини шиї  Недоцільне  2500 

Органи грудної порожнини  1300 2200 

Органи грудної порожнини ургентно (без 

контрастування в неробочий час)  
1300 – 

Ангіографія легеневої артерії (тіла)  Недоцільне  2200 

Органи черевної порожнини, малого тазу та 

сечової системи  
1300 2200 

Органи черевної порожнини, малого тазу та 

дослідження кишківника (КТ-

ентероколонографія)  

Недоцільне  2500 

Сечова система (ангіографія ниркових артерій, 

аномалії розвитку, об’ємні утворення)  
Недоцільне  2200 



Сечова система (ангіографія ниркових артерій, 

аномалії розвитку, об’ємні утворення) – 

ургентно  

Недоцільне  2500 

Сечова система (пошук конкрементів нирок)  1300 Недоцільне  

КТ легень  1300 2200 

КТ-ангіографія грудної аорти (без ЕКГ 

синхронізації)  
Недоцільне  2500 

КТ-ангіографія черевної аорти / аорто-

феморального сегменту  
Недоцільне  2900 

Органи шиї, грудної,  черевної порожнини та 

малого тазу  

Оцінка кісткових  

метастазів  
3600 

Тазу (онкопошук, контроль онкохвороб)  1500 
 

КТ-ангіографія всієї аорти  Недоцільне  3200 

Кістки тазу, кульшові суглоби  1300 2200 

Суглоби (за один)  1300 2200 

Кінцівки за сегмент  1300 2200 

КТ-ангіографія нижніх або верхніх кінцівок  Недоцільне  3200 

Введення контрастної речовини для 

дослідження  
1300 1300 

Зайва вага пацієнта (100 кг і більше)  +500 
 

Ургентне дослідження (без контрастування в 

неробочий час)  
1500 

 

Альтернативний опис дослідження  +1000 
 

CHECK-UP 



Назва 
Ціни, 

грн.  

CHECK-UP для чоловіків до 40 років Консультація Уролога( андролога) + УЗД 

органів черевної порожнини (печінка, селезінка, жовчний міхур і протоки, 

підшлункова залоза) + органів сечостатевої системи (нирки, сечовий міхур, 

простата, сім’яні пухирці, органи калитки) + Електрокардіографія (ЕКГ) + Аналіз 

сечі загальний + Загальний аналіз крові (ЗАК )  + Мазок з уретри ( мікроскопія)  

1710 

CHECK-UP для чоловіків після 40 років Консультація (терапевта, ревматолога) 

500 кожна + Консультація Уролога + УЗД органів черевноі ̈ порожнини (печінка, 

селезінка, жовчний міхур і протоки, підшлункова залоза) + органів сечостатево і ̈ 

системи (нирки, сечовии ̆ міхур, простата, сім’яні пухирці, органи клитки) +УЗД 

щитоподібноі ̈ залози + Електрокардіографія (ЕКГ) +Аналіз сечі зага льний + 

Загальний аналіз крові (ЗАК) + Мазок з уретри ( мікроскопія ) , цитологія  

2670 

Урологічний CHECK-UP Консультація Уролога( андролога) + УЗД органів 

сечостатевоі ̈  системи (нирки, сечовии ̆ міхур, простата, сім’яні пухирці, органи 

калитки) + Мазок з уретри ( мікроскопія ) + Аналіз сечі загальний  

1190 

CHECK-UP для жінок після 30 років Консультація Гінеколога + огляд на 

гінекологічному кріслі + мазок загальний + УЗД органів черевно і ̈ порожнини 

(печінка, селезінка, жовчний міхур і протоки, підшлункова залоза) + УЗД органів 

сечової системи (нирки, сечовий міхур) + УЗД комплекс жіночого здоровя ( узд 

органів малого тазу трансабдомінально, при потребі трансвагінально, узд 

молочних залоз, узд щитовидної залози та пара щитовидних залоз ) + 

Електрокардіографія (ЕКГ) + Аналіз сечі загальний + Загальний аналіз крові 

(ЗАК)  

2832 

CHECK-UP для жінок після 40 років Консультація Гінеколога + огляд на 

гінекологічному кріслі + загальний мазок + УЗД органів черевно і ̈ порожнини 

(печінка, селезінка, жовчний міхур і протоки, підшлункова залоза)+ узд органів 

сечовоі ̈ системи (нирки, сечовии ̆ міхур) + УЗД комплекс жіночого здоровя ( узд 

органів малого тазу трансабдомінально, при потребі трансвагінально, узд 

молочних залоз, узд щитовидної залози та пара щитовидних залоз ) + 

Електрокардіографія (ЕКГ) + Аналіз сечі загальни й + Загальний аналіз крові 

(ЗАК)  

3584 

CHECK-UP урологічний для жінок Консультація уролога + огляд на 

гінекологічному кріслі + загальний мазок + УЗД органів черевно і ̈ порожнини 

(печінка, селезінка, жовчний міхур і протоки, підшлункова залоза)+ узд органів 

сечовоі ̈ системи (нирки, сечовии ̆ міхур) + УЗД комплекс жіночого здоровя ( узд 

органів малого тазу трансабдомінально, при потребі трансвагінально, узд 

молочних залоз, узд щитовидної залози та пара щитовидни х залоз ) + Аналіз сечі 

загальний + Загальний аналіз крові (ЗАК)  

3132 

CHECK-UP кардіо Ехокардіографія + узд обстеження транскраніальне  судин шиї 

та голови + ЕКГ ( електрокардіограма ) + лабораторні аналізи з ліпідним 

спектром + консультація лікаря кардіолог  

1872 

 


