
Інформація про діючі розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), якими

запроваджено державне регулювання цін та тарифів на окремі товари та
послуги (крім тарифів на житлово-комунальні послуги)

(станом на 31.07.2020)

№
з/п

Вид товарів та послуг, які підлягають
державному регулюванню

Реквізити розпорядження

1 2 3
  1 Проїзд  у  міському пасажирському  транспорті,

який працює у звичайному режимі руху
від 05.03.2020 № 399

  2 Послуги  з  користування  майданчиками  для
платного паркування транспортних засобів 

від  14.05.2013  № 694  (із  змінами,
внесеними  розпорядженнями  від
19.07.2013  № 1220,  від  30.10.2013
№1950,  від  20.01.2014  № 43,  від
28.07.2016  № 614,  від  20.02.2018
№249)

  3 Паливно-енергетичні  ресурси,  що
відпускаються  населенню  для  побутових
потреб

від 21.09.2007 № 1255

  4 Ритуальні послуги від  24.04.2012  № 665  (із  змінами,
внесеними  розпорядженням  від
24.07.2013  № 1246,  від  27.03.2017
№ 355,  від  13.09.2017  №  1140,  від
14.05.2019  №  852,  від  21.04.2020,
№ 626)

  5 Продукція громадського харчування від  29.12.2010  № 1224  (із  змінами,
внесеними  розпорядженням  від
19.07.2011 № 1247)

  6 Плата за розміщення реклами в місті Києві :
 за  тимчасове  користування  місцями

для  розташування  рекламних  засобів
зовнішньої  реклами,  які  перебувають  у
комунальній  власності  територіальної
громади міста Києва, зокрема повноваження з
управління якими здійснюють районні в місті
Києві державні адміністрації;

 за розміщення  реклами на транспорті
комунальної власності міста Києва;

 за розміщення реклами в ліфтах жилих
будинків комунальної власності міста Києва

від  21.05.2012  №  838,  із  змінами
внесеними  розпорядженнями  від
23.08.2012  №  1478,  від  07.11.2013
№ 2030, від 07.12.2015 № 1189         

7 Послуги  з  користування  громадськими
вбиральнями

від 03.05.2018 № 744

  8 Платні  послуги,  що  надають  лікувально-профілактичні  державні  та  комунальні
заклади охорони здоров’я

8.1
Платні  послуги  із  стоматологічної  допомоги,
які  надаються  державними  та  комунальними
закладами охорони здоров’я у м. Києві

від  24.09.2014  №  1055  (із  змінами,
внесеними  розпорядженнями  від
17.12.2014  № 1460,  від  05.05.2015
№ 451,  від  23.06.2015  № 608 ,  від
21.08.2015  № 822,  від  23.09.2015
№ 940,  від  18.03.2016  № 164,  від
01.07.2016  № 488,  від  15.09.2016
№ 864,  від  25.10.2016  №  1029,  від
29.12.2016  № 1380,  від  29.12.2016
№ 1381,  від  16.01.2017  № 25,  від
24.03.2017  № 339,  від  03.04.2017
№  389,  від  25.05.2017  № 627,  від



03.07.2017  № 773,  від  17.07.2017
№  847,  від  14.08.2017  № 965,  від
07.09.2017  № 1108,  від  05.10.2017
№1206,  від  05.10.2017  № 1209,  від
15.11.2017  № 1442,  від  18.12.2017
№ 1632,  від  31.01.2018  № 89,   від
07.03.2018  №  370,  від  04.04.2018
№ 553, від 29.05.2018 № 913, від 04.06.
2018   № 942,  від  10.07.2018  № 1212,
від 30.10.2018 № 1957, від 21.01.2019
№  88,  від  21.01.2019  №  89,  від
13.03.2019        № 432, від 24.07.2019
№  1302,  від  18.12.2019  №  2199,  від
14.02.2020          № 284, від 13.04.2020
№ 603,                          від 15.04.2020 №
613,  від 28.04.2020             № 654)

8.2 Платні  послуги  з  медичного  обслуговування,
які  надаються  лікувально-профілактичним
державними закладами охорони здоров’я

від  24.09.2014  №  1056  (із  змінами,
внесеними  розпорядженнями  від
26.02.2015  № 172,  від  23.07.2015
№ 716,  від  21.08.2015  № 822,  від
26.11.2015  № 1144,  від  18.03.2016
№ 163,  від  03.06.2016  № 392,  від
03.10.2016  №  948,  від  04.11.2016
№ 1096,  від  16.01.2017  № 26,  від
16.06.2017  №  718,  від  14.08.2017
№ 966,  від  31.08.2017  №  1057,  від
05.10.2017  № 1208,  від  31.01.2018
№ 90,  від  06.07.2018  № 1190,  від
03.08.2018  №  1395,  від  25.10.2018
№  1919,  від  21.01.2019  №  91,  від
28.01.2019  №  133,  від  26.02.2019
№  348,  від  12.05.2020  №  694,  від
25.06.2020 № 910)

8.3 Платні  послуги  з  медичного  обслуговування,
які  надаються  лікувально-профілактичним
комунальними закладами охорони здоров’я

від  26.02.2015  № 171  (із  змінами,
внесеними  розпорядженнями  від
17.07.2015  № 700,  від  21.08.2015
№ 822,  від  12.10.2015  № 1023,  від
26.01.2016 № 27, від 30.06.2016 № 476,
від  01.08.2016  № 629,  від  09.09.2016
№ 821,  від  14.09.2016  № 829,  від
03.10.2016  № 947,  від  07.10.2016
№ 966,  від  02.12.2016  № 1211,  від
02.12.2016  №  1215,  від  08.12.2016
№  1243,  від  29.12.2016  № 1377,  від
29.12.2016  № 1379,  від  25.01.2017
№ 47,  від  25.01.2017  №  48,  від
25.01.2017 №  49, від 30.01.2017 № 83,
від  20.02.2017  № 189,  від  22.03.2017
№  322,  від  03.04.2017  №387,  від
03.04.2017  №388,  від  12.04.2017
№  452,  від  25.04.2017  № 494,  від
23.05.2017      № 610,  від  02.06.2017
№  664,  від  13.09.2017  № 1141,  від
14.11.2017  № 1437,  від  15.11.2017
№ 1443,  від  15.11.2017  № 1445,  від
30.11.2017  № 1535,  від  07.12.2017
№  1585,  від  31.01.2018  № 91  від
08.02.2018  №  181,  від  08.02.2018



№  183,  від  28.03.2018  № 518,  від
05.07.2018   №  1169,  від  06.07.2017
№  1189,  від  10.07.2018  № 1210,  від
13.08.2018  №  1470,  від  30.08.2018
№ 1586, від 30.10.2018          № 1955,
від 08.11.2018 № 2015, від 15.11.2018
№ 2063,    від 30.11.2018      № 2164,
від 19.12.2018 № 2307, від 13.12.2018
№ 2260, від 09.01.2019          № 29, від
14.01.2019 № 61, від 21.01.2019 № 90,
від  28.01.2019  №  135,  від  06.02.2019
№ 209, від 27.03.2019     № 545, від
14.05.2019   №  846,  від  02.07.2019
№ 1187, від 03.07.2019          № 1188,
від 08.08.2019 № 1413, від 16.08.2019
№ 1457, від 16.08.2019          № 1458,
від 16.08.2019 № 1459, від 17.09.2019
№ 1640, від 26.09.2019          № 1707,
від 18.10.2019 № 1838,              від
07.11.2019  №  1917,  від  14.11.2019
№  1980,  від  28.12.2019  №  2268,  від
28.12.2019  №  2269,   від  28.12.2019
№  2270,  від  28.12.2019  №  2271,
від  14.01.2020  №  32,   від  14.01.2020
№  33,  від  23.01.2020  №  76,
від  26.02.2020 № 353, від 16.03.2020
№  440,  від  31.03.2020  №  537,
від  31.03.2020  №  538,  від  31.03.2020
№  540,  від  30.04.2020  №662,  від
12.05.2020  №  695,  від  12.05.2020
№696,  від  20.05.2020  №  733,  від
20.05.2020  №734,  від  02.07.2020  №
960,                    від 02.07.2020 № 961,
від 02.07.2020             № 962)

8.4 Платні послуги за нозологіями та послуги, що
входять до їх складу,  які  надають лікувально-
профілактичні державні та комунальні заклади
охорони здоров’я

від  11.06.2015  № 557  (із  змінами,
внесеними  розпорядженням  від
06.11.2015  № 1081,  від  03.10.2016
№ 946,  від  04.11.2016  №  1087,  від
21.12.2016 № 1299, від 03.01.2017 № 1,
від  02.02.2017  № 116,  від  12.06.2017
№  703,  від  15.11.2017  № 1441,  від
10.07.2018 № 1213)

Інформація про заклади охорони здоров’я, 
яким встановлено тарифи на платні медичні послуги

№ Назва закладу охорони здоров’я Реквізити
розпорядження

Платні послуги із стоматологічної допомоги
1 Національна медична академія післядипломної освіти імені

П. Л. Шупика
від 29.05.2018 № 913

2 Національний медичний університет імені О. О.  Богомольця від 14.08.2017 №  965, 
від 04.04.2018 № 553

3 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва"

від 17.12.2014 № 1460

4 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр" Оболонського району м. Києва

від 08.11.2018 № 2015 



5 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної допомоги  № 1 Дніпровського району м.
Києва"

від 05.05.2015 № 451

6 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної допомоги  № 2 Дніпровського району м.
Києва"

від 23.06.2015 № 608

7 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної допомоги  № 2" Подільського району м.
Києва

від 07.03.2018 № 370

8 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр" Печерського району м. Києва

від 30.10.2018  № 1957

9 Державний заклад  "Центральна  стоматологічна  поліклініка
Міністерства охорони здоров'я України"

від 31.01.2018 № 89
від 28.04.2020 № 654

10 Державний  заклад  "Всеукраїнський  клінічний  медико-
реабілітаційний  кардіохірургічний  центр  Міністерства
охорони здоров'я України"

від 07.12.2015 № 1188

11 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр" Деснянського району м. Києва

від 18.12.2017 № 1632

12 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"

від 16.01.2017 № 25

13 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр" Святошинського району м. Києва

від 07.09.2017 №1108

14 Комунальне  некомерційне  підприємство  «Консультативно-
діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва

від 29.12.2016 № 1381

15 Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги  «Русанівка»  Дніпровського
району м. Києва»

від 15.11.2017 № 1442
від 04.06. 2018  № 942

16 Київська  міська  клінічна  лікарня  №  11  Дніпровського
району м. Києва

від 29.12.2016 №1380

17 Комунальне  некомерційне  підприємство  «Консультативно-
діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва

від 29.12.2016 №1380

18 Комунальне  некомерційне  підприємство  «Консультативно-
діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва»

від 29.12.2016 №1380

19 Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги  №  2  Дніпровського  району
м. Києва»

від 29.12.2016 №1380

20 Державна  установа  «Інститут  серця  Міністерства  охорони
здоров’я України»

від 29.12.2016 №1380

21 Центральний госпіталь МВС України від 29.12.2016 №1380
22 Центральна  поліклініка  Міністерства  внутрішніх  справ

України
від 24.03.2017 № 339

23 Державний  заклад  «Спеціалізована  медико-санітарна
частина № 11 Міністерства охорони здоров’я України»

від 17.07.2017 № 847 зі
змінами від 21.01.2019

№ 89
24 Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни від 05.10.2017 № 1209
25 Київська міська клінічна лікарня № 7 від 25.05.2017 № 627
26 Київська міська клінічна лікарня № 12 від 10.07.2018 № 1212
27 Державна  установа  «Національний  науковий  центр

радіаційної медицини Національної академії медичних наук
України»

від 21.01.2019     № 88

28 Олександрівська клінічна лікарня м. Києва від 13.03.2019 № 432
29 Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних

технологій НАН України»
від 24.07.2019 № 1302

30 Комунальне  некомерційне  підприємство  «Київська
стоматологія»

від 18.12.2019 № 2199,
від 15.04.2020 № 613

31 Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної
медицини міста Києва»

від 18.12.2019 № 2199



32 Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр" Шевченківського району м. Києва

від 13.04.2020 № 603

Платні послуги з медичного обслуговування, які надаються державними закладами
охорони здоров’я

1. Державна  установа  "Національний  інститут  хірургії  та
трансплантології" ім. О. О. Шалімова" Національної академії
медичних наук України

від 24.09.2014 № 1056

2. Український  науково-практичним  центр  ендокринної
хірургії,  трансплантації  ендокринних  органів  і  тканин
Міністерства охорони здоров'я України

від 24.09.2014 № 1056 
від 26.11.2015 № 1144

3. Державна  установа  "Інститут  нейрохірургії  ім.  акад.  А. П.
Ромоданова Національної академії медичних наук України"

від 24.09.2014 № 1056

4. Державна  установа  "Національний  інститут  серцево-
судинної хірургії імені М. М Амосова Національної академії
медичних наук України"

від 03.10.2016 № 948

5. Центральний госпіталь МВС України від 26.02.2015 № 172,
від 25.06.2020 № 910

6. Державний  заклад  "Республіканська  клінічна  лікарня
Міністерства охорони здоров'я України"

від 26.02.2015 № 172

7. Центральна  поліклініка  Міністерства  внутрішніх  справ
України

від 26.11.2015 № 1144,
від 03.06.2016 № 392

8. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця від 14.08.2017 № 966
9. "Медичний  центр  телемедицини  Міністерства  охорони

здоров'я України"
від 26.11.2015 № 1144

10. Державна  установа  "Український  медичний  центр
спортивної  медицини  Міністерства  охорони  здоров'я
України"

від 18.03.2016 № 163

11. Державна  установа  "Науково-практичний  медичний  центр
дитячої  кардіології  та  кардіохірургії  Міністерства  охорони
здоров'я України"

від 18.03.2016 № 163

12. Державний  заклад  "Всеукраїнський  клінічний  медико-
реабілітаційний  кардіохірургічний  центр  Міністерства
охорони здоров'я України"

від 18.03.2016 № 163

13. Державна установа «Національний науково дослідний центр
«Інститут  кардіології  імені  академіка  М.Д. Стражеска»
Національної академії наук України

від 16.01.2017 № 26

14. Державна  установа  «Інститут  серця  Міністерства  охорони
здоров’я України» 

від 04.11.2016 № 1096

15. Державна  установа  «Інститут  нефрології  Національної
академії медичних наук України»

від 16.06.2017 № 718

16. Державний  заклад  «Спеціалізована  медико-санітарна
частина № 11 Міністерства охорони здоров’я України»

(від 31.08.2017 № 1057
зі змінами    від

03.08.2018 № 1395
від 21.01.2019 № 91)

17. Національна дитяча  спеціалізована  лікарня «ОХМАТДИТ»
МОЗ України

від 05.10.2017 № 1208

18. Державна  наукова установа «Центр інноваційних медичних
технологій НАН України»

від 31.01.2018 № 90,
від 12.05.2020 №694

19. Державна  установа  «Інститут  травматології  та  ортопедії
Національної академії медичних наук України»

від 31.01.2018 № 90

20. Державна  установа  «Національний  інститут  фтизіатрії  і
пульмонології  ім.  Ф.  Г.  Яновського  Національної  академії
медичних наук України»

від 06.07.2018 № 1190

21. Державний  заклад  «Український  медичний  центр
реабілітації дітей з органічним враженням нервової системи
МОЗ України

від 25.10.2018  № 1919

22.  Державна  установа  «Національний  науковий  центр від 28.01.2019 № 133



радіаційної медицини Національної академії медичних наук
України»

Платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальними закладами
охорони здоров’я

1. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр" Оболонського району м. Києва

від 05.09.2018 № 1624

2. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва"

від 26.02.2015 № 171,
від 28.12.2019 № 2268,
від 16.03.2020 № 440

3. Київський міський психоневрологічний диспансер № 3 від 26.02.2015 № 171
4. Київський міський пологовий будинок № 5 від 14.09.2016 № 829
5. Київська міська клінічна лікарня № 17 від 05.07.2018 № 1169
6. Київська міська клінічна лікарня № 4 від 26.02.15 № 171,

від 06.02.2019 № 209, 
від 28.12.2019  № 2270

7. Київський міський пологовий будинок N 2 від 20.02.2017 № 189
8. Стоматологічна поліклініка Дніпровського району м. Києва від 17.07.2015 № 700
9. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної

медико-санітарної  допомоги № 1 Дніпровського району м.
Києва"

від 09.09.2016 № 821,
від 16.08.2019 № 1457,
від 14.01.2020 № 33,

від 31.03.2020 № 537)
10. Територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія" у місті Києві від 30.08.2018 № 1586
11. Київська  міська  наркологічна  клінічна  лікарня

"Соціотерапія"
від 27.03.2019 № 545

12. Київська міська психоневрологічна лікарня № 2 від 12.10.2015 № 1023
13. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-

діагностичний  центр  дитячий  Дніпровського  району  м.
Києва"

від 22.03.2017 № 322
від 21.01.2019 № 90,

від 31.03.2020 № 540)
14. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної

медико-санітарної  допомоги № 2 Дніпровського району м.
Києва"

від 12.10.2015 № 1023

15. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги № 3 Дніпровського району м.
Києва"

від 12.10.2015 № 1023

16. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги  №  4"  Дніпровського  району
міста Києва

від 12.04.2017 № 452,
від 31.03.2020 № 538,
від 02.07.2020 № 962

17. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги  № 2" Подільського району м.
Києва

від 08.02.2018 № 183,
від 18.10.2019 № 1838

18. Київський міський консультативно-діагностичний центр від 12.10.2015 № 1023,
від 23.01.2020 № 76

19. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр" Голосіївського району м. Києва 

від 26.01.2016 № 27, 
від 03.04.2017 № 387,
від 30.04.2020 № 662

20. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва"

від 26.01.2016 № 27, 
від 25.01.2017 № 48,
від 14.01.2019 № 61

21. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр" Печерського району м. Києва

від 29.12.2016 № 1379,
від 13.12.2018 № 2260

22. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги  №  3"  Шевченківського  району
міста Києва

від 26.01.2016 № 27

23. Київський міський клінічний ендокринологічний центр від 15.11.2017 № 1445
24. Київський міський клінічний онкологічний центр від 26.01.2016 № 27, 

від 15.11.2017 № 1443
25. Київський центр трансплантації кісткового мозку від 26.01.2016 № 27
26. Територіальне  медичне  об'єднання  "Психіатрія"  у  місті від 26.01.2016 № 27



Києві
27. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

міста Києва
від 26.01.2016 № 27,

від 03.07.2019 № 1188)
28. Київська міська клінічна лікарня № 5 від 30.10.2018 № 1955,

від 07.11.2019 № 1917
29. Київська міська клінічна лікарня № 6 від 14.05.2019  № 846
30. Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня від 26.01.2016 № 27,

від 12.05.2020 № 695
31. Олександрівська клінічна лікарня м. Києва від 03.04.2017 № 388, 

від 07.12.2017 № 1585,
від 30.11.2018             
№ 2164, від 28.01.2019
№ 135, від 20.05.2020 
№733

32. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"

від 30.01.2017 № 83, 
від 30.11.2017 № 1535
від 10.07.2018 № 1210

33. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги N 2" Шевченківського району
міста Києва

від 30.06.2016 № 476

34. Київська міська офтальмологічна клінічна лікарня «Центр 
мікрохірургії ока»

від 02.12.2016 № 1215, 

35. Київський міський центр судово-психіатричної експертизи від 03.10.2016 № 947

36. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр Святошинського району м. Києва"

від 08.02.2018 № 181

37. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр Солом’янського району м. Києва"

від 25.01.2017 № 47,
від 14.11.2017 № 1437,
від 28.12.2019 № 2271 

38. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Консультативно-
діагностичний центр Шевченківського району м. Києва

від 23.05.2017 № 610,
від 02.07.2020 № 961

39. Комунальне  некомерційне  підприємство  "Центр  первинної
медико-санітарної допомоги № 1" Шевченківського району
міста Києва

від 29.12.2016 № 1377

40. Київський міський психоневрологічний диспансер № 1 від 03.10.2016 № 947
41. Київський міський психоневрологічний диспансер № 4 від 03.10.2016 № 947
42. Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр  первинної

медико-санітарної  допомоги  «Русанівка»  Дніпровського
району м. Києва»

від 02.12.2016 № 1211,

43. Перинатальний центр м. Києва від 02.12.2016 № 1211,
від 16.08.2019 № 1458

44. Київський міський центр крові від 25.04.2017 №494
45. Київська міська клінічна лікарня № 10 від 20.02.2017 №189,

від 16.08.2019 № 1459
46. Київська міська туберкульозна лікарня № 1 з диспансерним

відділенням
від 20.02.2017 №189

47. Київська  міська  клінічна  лікарня  №  11  Дніпровського
району м. Києва

від 20.02.2017 №189,
від 20.05.2020 № 734

48. Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району м. Києва від 06.07.2018 № 1189
від 17.09.2019 № 1640

49. Комунальне  некомерційне  підприємство  «Консультативно-
діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва»

від 20.02.2017 №189

50. Київська міська клінічна лікарня № 1 від 19.12.2018  № 2307
51. Київська міська клінічна лікарня № 7 від 02.06.2017 № 664

від 28.12.2019 № 2269
52. Київська міська клінічна лікарня № 8 від 02.06.2017 № 664
53. Київська міська клінічна лікарня № 9 від 02.06.2017 № 664



54. Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги  №  2»  Дарницького  району
м. Києва

від 02.06.2017 № 664

55. Шкірно-венерологічний  диспансер  Солом’янського  району
міста Києва

від 02.06.2017 № 664

56. Шкірно-венерологічний  диспансер  №  3  Святошинського
району м. Києва

від 28.03.2018 № 518

57. Комунальне  некомерційне  підприємство  «Консультативно-
діагностичний центр» Подільського району м. Києва

від 02.06.2017 № 664
від 14.11.2019 № 1980

58. Комунальне підприємство «Дарницький медичний центр» від 02.06.2017 № 664
59. Комунальне підприємство «Київська міська стомотологічна

поліклініка»
від 13.09.2017 № 1141

60. Київська міська клінічна лікарня № 2 від 13.09.2017 № 1141
61. Шкіро-венерологічний диспансер № 2 Деснянського району

м. Києва
від 31.01.2018 № 91

62. Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у
місті Києві

від 31.01.2018 № 91

63. Київський міський центр репродуктивної  та  перинатальної
медицини

від 31.01.2018 № 91

64. Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної
медицини міста Києва»

від 26.02.2020 № 353

65. Комунальне  некомерційне  підприємство  «Консультативно-
діагностичний центр» Деснянського району м. Києва

від 08.02.2018 № 181

66. Київська міська клінічна лікарня № 12 від 13.08.2018 № 1470,
від 14.01.2020 № 32

67. Київський міський психо-неврологічний диспансер № 2 від 15.11.2018 № 2063
68. Дитяча  клінічна  лікарня  №  4  Соломянського  району  м.

Києва
від 09.01.2019 № 29

69. Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський
медичний центр «Академія здоровʼя людини»

від 02.07.2019 № 1187

70. Київська  міська  клінічна  лікарня  швидкої  медичної
допомоги

від 08.08.2019 № 1413,
від 02.07.2020 № 960

71. Київська міська клінічна лікарня № 3 від 08.08.2019 № 1413

72. Київський міський психоневрологічний диспансер № 5 від 26.09.2019 № 1707

73. Київський місмький  пологовий будинок № 1 від 26.09.2019 № 1707

74. Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги » Печерського району м. Києва

від 12.05.2020 № 696

Платні послуги за нозологіями та послуги, що входять до їх складу
1 Центральний госпіталь МВС України від 11.06.2015 № 557
2 Державний  заклад  "Республіканська  клінічна  лікарня

Міністерства охорони здоров'я України" 
від 11.06.2015 № 557

3 Державна  установа  "Інститут  нейрохірургії  ім.  акад.  А. П.
Ромоданова Національної академії медичних наук України"

від 11.06.2015 № 557

4 Державна  установа  "Національний  інститут  серцево-
судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії
медичних наук України"

від  03.10.2016  № 946,
від 02.02.2017 № 116

5 Київська міська клінічна лікарня № 4 від 11.06.2015 № 557
6 Київський міський клінічний ендокринологічний центр від 15.11.2017 № 1441
7 Київська  міська  клінічна  офтальмологічна  лікарня  «Центр

мікрохірургії ока»
від 04.11.2016 № 1087

8 Державна  установа  «Інститут  серця  Міністерства  охорони
здоров’я України»

від 03.01.2017 № 1

9 Державна  установа  «Інститут  нефрології  Національної
академії медичних наук України»

від 12.06.2017 № 703

10 Дитяча лікарня № 7 Печерського району м. Києва від 10.07.2018 № 1213




