
)\оговlр Nэ /,/3/
про мсдичr|е обслlговуваltltя uа"",""пп"'мiж Наuiональtlоlо ака.rсмiсю
медичппх паук УкраiЪи та державtrою ycTaHoBoIo <<Нацiоrrалыrпй iпстиryт
фтизiаr,рii i пульмонологii iM. Ф.Г. Яновського Нацiоttа.llьпоi акалемii
медичIIпх паук УкраТни>, яка вIIроваджу€ ra рсалiзус ttовпй мехаtriзм
фiнапсового забезпечепltя палаtIпя третиrltrоi (високоспецiа.rriзованоi)
мсдичrrоТ допомоги в окремих ltауково-досл iдllпх yc,IaltoBax Нацiоltальпоi
академii медичншх наук Украiни
м. Киjв ^t?t&z zozt р

Нацiопалыrа академiя медпчцих наук Украirlи в особi IIрсзилснrа
I_{имбаtrока 1]iтаliя lваttовича, lto l(ie на пiлс,гавi Стагуl,у, за,rrrср.ltженого
Загzutьними зборами HattioHа.;lbHoi академii меличних наук Украillи вiд 05
квiтця 2016 року ,l,a зарсссTрованого MiHicTepcTBoM tостицii Украillи rrаказ вiд
21.07.20lб р. ЛЪ 233315, (дzuti замовник), з однiеi стороtlи, i лсржавllа
ycTalloBa <<Нацiоrrалыtпй illcTп,ryT фтизiатрii i пу.llьмоltоltогii iM.
Ф.Г. Яшовського Haцiotraltыtoi акадсмii медичtIих ltayK Украiilи>>, в особi
лиректора ФсщсIIка lОрiя lваIrовича, що дiе на lriлставi CTaTyry, за 1,1}ср)(жсtlого

ПocTattotloto Прсзилii HaIlioHа.ltыtoi aкa(cMii мс,llичtIих наук Украitlи Nq 5/7 вiд
22 чсрвня 2017 року (даri дсржавна установа ), з iншо'i сr,ороrrи (ltari
стороIIи), вiлtIовiлно llo IIостаноRи Кабiнету MiHic,lpiB Украiни Bi,r1 03 бсрсзrrя
202l року ЛЪ 18l <Деякi lIиIання вllровадження та реаliзаIlii ttotrolo мсханiзму
фiнаttсового забсзttсчсtlItя IIаllання ,lрс,tинноi (високоспецiаliзоваttоi) мс,l(ичноi
лоцомоl,и в окрсмих rtауково-лосlriдних yc,Ialtol}ax Нацiонаlьноi aKa'lcMii
медичtIих наук)) укJIаJIи r(оговiр Irpo ltижченавелсlrс.

Визrrачеrrlrя TepMirriB

мсllичца посJIуl,а - мсличIIа посJIуl,а з IIадаIIня ,lретинноl

(високосItсrliаliзованоi) мс].lичноi ,l(опомоги, що нада€гься llcpжaBtlolo
ycTalloвolo зl iлно з Псрсlliкtlм llocJlyl з налаLня ,tрс,l,инltоi

(високосl lcttia.ll iзованоi) мс,JlичноТ jtoItoMoI и окрсмими науково-,1ос_ li2Lrtими

устацовами Нацiональrrоi акалсмii меличних llayк, у яких вIlроваrlжусться та

рса.ltiзусться новий мсхаttiзм фirtансового забезпечеltня наланllя,lрс-гиrllrоi
(високосrtеrtiаtiзованоi) мсдичноТ лоIIомоги, затвср,цжсllим IIостаlrоRоIо
КабiнсT,у MilricTpiB Украiни вiл 03 берсзня 202l р. Л! 181;

,r,ариф rra мс]lичну tlocJly],y тариф за олиницIо мсllичrtоi ttосltуtи,
визrlачсIIий у Псрелiку tIocJlyl, з IlалаllIlя 1рсти}Iноi (високоспсllizuriзоваrrоi)
меличItоi .llolloмol,и окрсмими llауково-дослiдrlим и устаlIоI}ами Halliotta;lbrloi
акалсмii мсли.rIrих llayк, у яких I}llроаалжу€ rься ,l,a 

рсалiзусr,ься }Iовий мсхалIiзм

фittаtlсового забсзrtсчеttrtя lIалаlпIя трстиI{ноi (високоспецiаriзованоi) мсличноi
лоIIомоги, i тарифiв на TaKi ttослуги, заIвердженого постаrlовоlо Кабiпсrу
Miпic.piB Украirrи вiд 0З бсрозшя 2021 р. Nч l81;

монi,tоринt сllосlсрсжсIIllя. анаIiз,tа сисгсмаlизаttiя замовllиком
iнформачii сlосоано викоltанllя l(cpжaltнolo yc,r,aнoBolo умов llього l(оговору з
MeToro забсзItсчення ншrсжцоi оп]Iа,l,и мсличцих IIocJIyl,, що Ilалаtо l ься зl,i,t(Itо з

цим логовором.
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Iншi термiни вживаються у значеннi,
законодавства Украiни про охорону здоров'я,

навсдсному основах
Порядку функцiонування

елеюронноТ системи охорони злоров'я, затвердхеному постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 25 квiтня 2018 р. Л! 411, та iнших законолавчих aKIax.

I. Предмет Щоговору

l. Вiлповiдно ло умов цього логовору дерхавна установа зобоtr'язусться
здiйснtовати медичне обсlrуговування за рахунок бюлжетних коцlгiв tllltяхом
надання мсдичних послуг гtацiснтам, а замовник зобов'язусIься оtt.ttачуtlати TaKi
послуги вiдповiдно до тарифiв на медичну послуту згiдно розрахунку до
кошторису в межах бюджстного фiнансування, передбаченого ycTaHoBi за цим
договором.

2. Замовник здiйснюс фiнансове забезпечецIIя медичних lIосJIуг, IIаданих
державною установою, вiдповiдно ло пункту l роздiлу I цього логовору, за
тарифами ца кожну медичну lIocJI}Ty, цо зазначенi у додатку l ло цього
договору згiдно розрахунку до кош,tорису в межах бюджетного фilrансування,
trсрсдбачсного ycTaHoBi за цим договором.

З. Мсдичнi llосJl)л и наJLаIо,lься вiлttовiлно .lo llорялку нФlанllя мсличноi
доllомоги, затвердженого МОЗ Украiни та НАМН Украiни, з обов'язковим
лотриманням гitлузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я ,m в мiсцях
надання медичних посJIуг, пlо зазначсtri у лодатку 1 ло цьоI о логоRору.

4. Протягом строку J]ii llьоIо логовору кожне мiсце на]Iання мсllичних
посJlуl ]lсржавноi ус,tанови tlовиннс вiлповiдаlи лержавним санiтарllим нормам
i правилам, лiцензiйним умовам lIровадження господар9ькоi лiяJlыtостi з
меJIичноj Ilрактикиl l,аJIузсвим стаllдартам у сферi охорони здоров'я.

5, flсржавна усtаItова lIccc всtановлену законом Bi,ltlloBi,tallыticTb за
своечаснiсть, повноту та якiсть надання мсличних послуг ttраttiвниками
державцоi устаItови. Факт порушсння встановJIених вимог надання медичних
послуг tliлтверлжусться ti yc,l,aнoBJlclloMy законолавством IIорялку.

6. Щсй договiр с лоl,овором ца користь TpeTix осiб, паr(iснтiв у час,гинi
надацця iM медичних послуг лсржавноIо установою,

7. Пацiент набувас прав на отримання меличних посJIуг згiдно з
договором з моменту звсрнсння ло державноi установи за направленням
лiкуючого лiкаря в поря2tку, t]cTaHoBJIeHoMy МОЗ Украiни та НАМН Украiни,
або бсз,IакоIо налравленIIя, якшо згiдно iз законо,l(авством наttрав:lснltя.ltiкаря
яс вимагас:гься.

II. Обсяг видаткiв

8. Обсяг видаTxiв за загаIьним фондом державного бюrlжс,lу для
державноj установи на забезuечсння медичного обслуговування IIасс,JIспItя за
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цим договором становить 196 052 700,00 грн. (сто дев'яносто шiсть мiльЙонiв
п'ятдеся,I двi тисячi ciMcoT гривень 00 коп.).

Обсяг видаткiв за загаJIьним фондом державного бю/gксту може
змiнюватись у разi потреби у перерозподiлi асигнувань замовника як l,оJlовного

розпорядника бюджетних коштiв.

9. Фiнансове забезпеченrrя медичного обслутовування за цим логовором
здiйсцюсться замовником вiдповiдно до кошторису. плану асигнувань
загаJIьного фонду державного бюлжсту, плану використання бюдже,l них коштiв
та помiсячного плану використанrrя бrоджетних коштiв державI]оj ус,l-анови
шJIяхом взяl]я бюджgтних зобов'язань державною установою як бюджетноi
установи на здiйснення заходiв, передбачених за бюджетноrо програмою КПКВ
656l l60 <Впровадження та рсzutiзачiя нового механiзму фiнансового
забсзIIечслtня надання трсIинноi (високоспецiалiзованоi) мсличIJоi /tolloMol и у
окрсмих науково-дослiдних устаноRах Нацiоншtьноi академii мсl(ичlIих наук
Украiни),

l0. У разi коли пiд час надання вiдповiдноТ послуги виграги tta мсличнi
вироби rtсрсвищують 1000 гривснь, тариф за одиницю послlти збi:Iьшусться на
таку суму в межах бюджетног,о фiнансування нового механiзму фiнаlrсового
забезtrечення надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi доllомоги.

III. Права та обов'язки cTopiH

l l. Замовник мас llpaBo:

l) вимагати вiл лсржавноi установи належного, . свосчасного Ia у
повному обсязi виконання cBoix зобов'язань згiдно з цим договором;

2) rrеревiряти вiдповiдцiс,гь дсржавноi ус,tанови вимогам /(о надання
таких llocjl),l,;

3) lIроволи,r,и монi,горинг виконання умов логовору, зокрсма IцJlяхом
звiрки ttовноти та лостовiрностi iнформацii, що внссена у звiг llpo медичнi
послуги за договором, з медичноlо локументацl€ю та 1ншими ланими, що
свiлчать Ilpo наланюl ме.lIичних llосllуг згiдно з цим логовором. а також шляхом
здiйсtrсllrtя Motlir ориrtt ових вiзи,tiв:

4) за рсзуllь,га,rами vонi,lорингу складаlи t]исновок. ito якоrо в разi
виявJlсння tlорушснь доласться .tовiлка iз зазItачснням вiдповiLttих ttункгiв
договору;

5) зупиняти оIIJIату за лоrовором
законодавс,гвом та цим договором;

6) вiлмовитись BiJ( ltього лоl,овору в односторонньому lIорялку у
виIIалкiL\, персдбачених цим лоl,овором.

7) у разi виявJlення llopyrl]cнb умов цього договору, в,гому чис;li, за

резуJIь,t,агами монitорингу, lIроволиIи перерахунок сlIjIачених кош,t iB за наданi

у виlIаl{ках, l]сl,аIIоl}лсItих
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медичнi посл}ти державному закладу та вживати iHmi за(оди, перелбаченi цим
договором.

l 2. Замовник зобов'язусrься:

l ) належним чином, свосчасно та у повному обсязi виконувати cBoi
зобов'язання згiдно з цим договором в межах бюджетного фiнансування,
передбаченого державнiй ycTaHoBi за цим догоsоромi

2) проволити на вимогу державноi установи звiрки згiлно з цим
договором;

3) пiд час здiйснення захолiв з провеленrш монiторингу llо,tримання
дсржавноlо установою умов договору врахов}зати Bci наданi лсржавною
установою пiдтвердження щоло надання таких меличних послуг;

4) повiдошrяти державнiй ycTaHoBi про результати здiйснення
монiторингу, в тому чис:ri, налавати висновок, складений за рсзуJIьтатами
злiйсцення монimрингу у вигltядi монiторингового вiзи,гу, за формою,
визЕаченою замовником, який повинен обов'язково, але не викJlючно, мiстити:

дату здiйснення монiторингу;

перелiк осiб. якi здiйснювали vонiторинг:

перслiк мiсць налання мсличних послуl, лержавною ycTaнoBolo, де
здiйснrовався монiторинговий вiзит (у разi його здiйснення);

матсрiа:tи, якi були лос.лiлженi lliл час здiйсцсння монiторинt,у;

результат монiторинry (iз зазначенням пунктiв договору, вимоги яких
буrrи порушснi, у разi виявлення таких порушень);

,ta,ly складання висновку за результатами монiторинry:

Itepc;liK заходiв, якi необхiдно вжити державнiй ycTiHoBi лля усуIIення
порушсць умов договору (у разi, якщо може бути застосовано),[а с,lроки для
усунення цих IIорушень;

5) розtuядати та враховувати заперечення ло висновку, скJIалсного за

результатами здiйснення монiторингу, при rrрийнятгi рiшсtltrя щодо
застосування ло державноi yc,l-atloBи вiдповiлних захолiв, псрсl(бачсних
договором.

13. [ержавна установа ма€ llpaBo:

1) вимага,ги вiд замовника належного, своечасного та у повltому обсязi
виконання ним cBoii зобов'язань згiлно з цим логовором в мсжах бюлжетного

фiнансування, tIерслбачсного лсржавнiй ycTaHoBi за цим договором;
2) вимагати проведсння звiрки за договором;
3) вживати Bcix захолiв ло реа.пiзацii свого права на оплату наланих ним

меличних lIослуг за договором у lIoBtroMy обсязi.

4) надавати замовнику заперечення до висновку, складеного замовником
за резуJIьта,tами здiйснення монiгорингового вiзиту, у строк. що Ire IIсревищу€
5-ти робочих лнiв з лаIи отримаItliя TaKo1,o висновку;



5) брати участь, в особi своlю представника, у розглядi заrtсрсчень (в
тому числi, iз застосуванням засобiв вiдеозв'язку) до висновку, складеного
замовником за результатами здiйснення мояiторингого вiзиту.

l4.,Щержавна установа зобов'язуеться:

l) належним чином, своечасно та у повному обсязi виконувати своТ
зобов'язання згiдно з цим договором;

2) вiдповiдати вимогам дJIя цадання медичних послуг, у тому числi щодо
досryпностi медичних послуг дJIя осiб з iнвалiднiстю та iнших ма,ltомобiльних
груп населення вiдповiлно до законодавства;

3) надавати якiснi медичнi послуги вiдповiдно до вс,Iановлсних
законодавством вимог;

4) забезпечити захист персональних даних та медичноi iнформаuii
пацiснтiв вiлповiдно до законодавства, в тому числi Закону Украiни (Про
захист IlерсонаJIьних даних);

5) використовувати для надання медичних послуг лiкарськi засоби та
медичнi вироби, що лозволенi до застосування в YKpaiHi;

6) забезпечити реа..rtiзацiю trацiснтами ix llpaB на отримання мсдичних
посJlуг та вiдшкодlъати збитки, завданi пацiентам у зв'язку з l1орушенням
вимог цього логовору;

7) персл наданням медичних послlт з'ясlъати та повiдомити tlацiснту
(його закопному продставнику) llpo те, чи мас такий tIацiсtt,г ttpaBo на
отримання мсличних lloc.tyl вiлttовiлно ло llоланих докумсн,liв. trсрсвiрити
наявнiсть нашравлення лiкаря (у разi rrоlреби);

8) негайно зверн}.тися до замовника у разi виникнення питаць щоло llpaB
пацiснта tra отримання мсличних ttос.llуг згiдно з цим договором або iнших
питань, пов'язаних з виконанням лоl Ol]opy;

9) забсзtrсчити на.t{ання мсличних l1ослуt, yciM пачiснтам, якi були
записанi на госпiталiзацiю на оlримання медичних послlт згiлно з цим
договором у визначений день;

I0) забезлечити на.llсжнi умови прачi прачiвникам лержавноi усlано8иi
ll) lIо.I(аRати на заllит замоRника копii скарг пацiентiв (за умови

знеособлсння даних пацiсн,гiв) та документи, якi пов'язанi з наданням медичних
tlослуг або ttiлтверджуIоть вiдtlовiлнiсть державноТ установи вимоl,ам лJuI
надання меличних lIосл}т;

12) за умови наявностi вiлllовiлноI технiчноi можltивостi в слсктроннiй
систсмi охорони здоров'я (лаli система) забезtrечити сво€часне вIlссецня до
систсмц tlol}Hy та лостовiрttу iлrформацirо, в тому чис.lti мсдичну ltoKyMcH гацiю
та звiти ttpo меличнi послlr,и, мсдичнi записи, записи про наuравлення у
порялку, вс,гановJrеному законолавством;
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13) розмiщувати в кожному мiсцi надання мсдичних посJlуг Ia на своему
веб-сайтi (у разi наявностi) iнформачiю для пацiснтiв про меличнi ttослlги. якi
пацiент може отримати безоплатно в державнiй ycTaHoBi, графiк роботи
державноi установи, у разi потреби rрафiк роботи мiсць надання медичних
послуг i медичних працiвникiв та актуальну iнформацiю про rlрацiвникiв i

обладнання;

14) повiдомляти пацiенту (його законному представнику) нс ttiзlлiшс нiж
черс] п'я,lь робочих ttHiB з дня надходження заlяви лiкуючоlо ltiкаря про
вiдмову такого лiкаря вiд подаJlьшоло всдення rtацiснта у зв'язку з тим, цо
пацiент не виконуе медичних приписiв або правил внутрiшнього розпорядку
державноi установи, за умови, що це не загрохуватиме житгrо llацiента i
здоров'ю насс]Iсння;

15) за умови наявностi в державнiй ycTaHoBi вiдповiдноi гехнiчноi
мож.ltивостi забезпечити внесення ло системи 2(ocToBipHoi iнформачii про
державну установу, його керiвника, медичних працiвникiв (у гому чис:ri rlpo
приIIинення 1рудових вiдносин з tlрацiвником державноi установи) нс ttiзцiше
насryлного робочого дня з дня i"l'змiни:

l6.1 llовiломляти ,lамовнику ,ta ttацiгнтам llpo IlриlIинсllIlя мсличноТ
IIрактики або ttолання заяви llpo llриllинення дii цього договору за ittiцiа,гивою
дерхавноi установи не пiзнiше нiж за шiсть тижнiв ло пас,гання,гаких обс]авин;

l71 нс злiйснювати бсз llолерсдньоl о llисьмового tlовiлом.ttення
замовнику ltсрепрофiлювання та закриття вiдцiлень. мiсць налапrtя мсличних
послуг;

l tl) не перошкоджа,tи провсленню монiторингу згiлно з цим ]{ol,oBopoM,
зокрсма палавати локументи, цlо с l-осую,tься налання мёдичIIих llосJlуг за

договором, на пiдставi яких вносиJIась iнформачiя ло систсми, за умови 
,laKoT

технiчноi мож;rивостi в лсржавнiй ycTaHoBi, та формувався звi,г ttpo мсличнi
посJIуги:

l9) розмiщувати у мiсцях на1ання медичних lIосJIуг, в яких зlliйсluос,Iься
меличнс обслуговуI]ання за договором, iнформачiйнi матсрiапlи llpo наl(ання
меличltих lIослуг;

20) злiйснrовати внуrрiшнiй конlроJIь за виконанням зобов'язань
державною ycTaнoBolo за договором його працiвниками, вжива,l,и захоl(iв до
ycyнelrlш rrорушсrrь у разi ix виявJlснIlя;

2l) не передавати Bci або частину прав i обов'язкiв за цим l(ol,oBopoм
буль-якiй третiй cTopoHi бсз зголи замовника.

22) rliд час lлiйсllснrtя замовником монiторингового вiзигу ttадаваги
Kotrii докумснтirз, засвiдчснi у BcTaIIoBJIcrioMy закоllолавством lIоряl(ку,гrабо
iнформацirо, що заuиr,усться замоRttиком, забезttсчувати достуtl ttрс.t(сгавникiв
замовника ло мiсць надання медичних послуг, до медичноj локумсrrгацii та
iнших ,tloKyMcHTiB (логоворiв, тсхнiчноi локументацiТ, експертних заключень,
довiлок ,lопlо), якi пов'язацi з наланням медичних послуг I(сржаRIIою
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установою та не вiднося,fься до медичних документiв, а також до обJIалцання,
забезпечувати Ha.,IeжHi умови для представникiв замовника при llроведення
монiторингового вiзиry, в тому числi, надавати ycHi таlабо письмовi вiдповiдi та

роз'яснення на Bci питання. що стосуються предмету монiторингового вiзиrу:

23) забезrrечити ведення черr,и для надання меличних IIосJIуг, а також
надавати на заllи,f uацiснтiв (ix законних ttредставникiв) iнформаrlii utolo ix
положення в черзi, в тому числi розмiщувати леперсона:liзовану iнформачiю з
черги в мiсцях надання меличних послуl,;

24) забезпечити надання rrацiснтам (ix законним представникам)
iнформачiТ ltpo HaltaHi iM медичнi llос.ltути вiлловiлно до лоl о8ору. в l,oMy числi
шJIяхом зазначсння цiеi iнформацii в вицисцi iз мсличноТ карти амбу:Iаторного
(стацiонарного) xBopol о (Форма Nэ 027lо).

15. Сторони зобов'язуються постiйно спiвпрацювати з метою
забезtlечсння наlежного виконанllя умов доl овору. пiдвищення якостi та

лостуttностi мсдичного обслуговуванtIя пацiснтiв. зокрема шляхом:

l) ltровс2lсння кожною iз cTopirr систсмагичного спостсрсжсIlIlя за
свосчасlriстю внессння ло систсми,t,очноi та лостовiрноi iвформаttii, вжи,ггя
захолiв лля усунення неточностей iнформацii;

2) навчання працiвникiв державноi ус,l-аtlоl]и з питань, пlо сIосуlоться
надання lIослуг за договором, зокрсма, стосовно своечасноlю внсссння ,t,очноi та
лос,говiрноi iнформацiТ ло системи;

З) здiйснення дсржавноIо установою внуrрiшнього коIIIроJIю за
викоцанням логовору;

4) проведення спiльних консультацiй, робочих ,вiзп,гiв 1,а нарад,
анкетуваIlIlя. ана_tiзу сфек,l,ивносl,i виконання умов лоl овору,

З McToto спостерсження за органiзацiсю надання медичних tIослуг за

логовором замовник ма€ право лроводити монiторинг дотимання ]lсржавною
ycTaHolloIo умов логовору в разi:

отримання iнформаIlii про нссво€часнс внссення або внссеIlIIя ltclloBHoi
чи нсдос,говiрноi iнформацii за логовором до сисrсми;

отриNlалlllя irlформачii llpo можJIивi IIорушснця дсржаRноIо усl,ановою
умов логовору;

о,гримання вi.ц паtliентiв скарг на державну установу;

неполання або llолання не в lIoBHoMy обсязi лержавноlо установою
докуменr,iв та пояснень, що стосуються надання медичних послг за логовором.

IV. Звiтнiсть державrrоi устаllови

l6. ,Щсржавна ycTaIIoBa зобов'язана ск;rасти звiт про меличнi llосJlуги за

формоrо, встановленою у лодаTку 2 до цього договору, в якому обов'язково
зазначаю,l,ься назва звiry, дата його скJIадення, найменування /tержавноi



8

установи, lIосади вiдповiдаJIьних осiб державноi установи, поса{а, iм'я та
прiзвище уповновa)кеноi особи замовника. якому нала€ться звiт на llоl,од2кення,
а також llepcлiк та обсяг надання медичних посл)л, якi були виконанi за звiтниЙ
перiод. Звiт про медичнi послуги € первинним документом. Звiт про медичнi
послуги формусться на пiдставi iнформацii державноi установи, у 1,ому числi
шо мiс,t,иться в сисгсмi. мсдичноj локумснгачii та iнших локумснтiв. шо
пiдтвсрдlжуlоть факт надаtлня traцieHTaM медичноi допомоги вiдповiдно до
законолавс,IRа,

17. Включенню до звiry за договором пiдлягають медичнi lIослуги з

урахуванням таких умов:

l) меличнi trослуr,и наданi лачiснту за наllравленням згiлно з Порялком
наllравJIсIlня rIацiентiв вiлповiдно до меличних lIоказань в державtti усtанови
Еацiона:tьноi акалемii мсличних наук Украjни, у яких впроваджу€ться та
реаlliзусться цовий механiзм фiнансового заб9зпечення надання гретинноi
(ви сокос пецiал iзованоj ) меличноi доllомоl,и. та lIорядком налання ,lрсl,инноi

(високоспсцiа.:liзованоi) мсличноi доlIомоги в таких установах, заT,всрlчксним
наказом МОЗ Украiни та НАМН Украiни, KpiM випалкiв, ко.ltи згiлно iз
законолаасl,вом направлсння нс вимагаеться;

2) ло системи вкJIючено необхiдну медичну документацitо l} llорялкуl
перелбаченому законодавсl,вом.

lli..l'{ержавна ус,l,аноRа зобов'язана подати замовнику звiг ttpo мс2lичнi
пос.Jlуt,и за встановленою формоlо щомiсячно, узагальнений звiт щоквартально
та щорiчно ло 10 числа мiсяця (KBapTary, року), наступного за звlтItlм.

Якщо останнiй день строку лолання звiту про медичцi послуги lIрипада€
на вихiдний або свя,гковий лень. осганнiм днем с,гроку полання i]l]Dка€ться

робочий лснь, шо Hacl,ac,ia вихiдним або святковим днем.

19. У разi виявлення невiдповiдностей мiж даними звiry ltpo мсличнi
пос.]lуги l,a iнформацiеrо, що мiстигься в системi, даними фiнансовоi чи
статисL,ичноi звiтностi, меличноТ локумен,гаuii замовник мае llpaBo lIодати
дерхавнiй ycTaHoBi заrtерсчсння ло звi гу про медичнi послуги протяlrом лесяти
каIснларцих лtriв з лати йоr,о tlалхолжсння. 

'Щержавна установа зобов'язана
розr,зIянуr,и запсречення та подати угочнений звiт про мсличtli ltосllуl,и з

усунуrими невiлltовiлностями протягом трьох кzuIсндарних лнiв з лаги Тх

надiсlrання замовником.

20. Звir,и вважаються rlрийнятими у разi iх поголження уIlовIiоваженою
особоrо замовника. Полання звiтiв лержавна установа зобов'язаItа злiйсllrова,ги
в llalIcpoBoMy вигJlялi та c'lreKTpoHHoMy виt.rtялi на визначенi замовIIиком алрсси
елекTронноi ttошти.
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V. Вiдповiдальпiсгь cTopiв

2l. У разi невиконання або нена,tежного виконання сl,ороIlами своiх
зобов'язань згiдно з цим договором вони несугь вiдповiдальнiсть, перслбачену
законом та цим договором.

22, У разi встановлення за рсзуllьтатами монi,горингу розбiжностей мiж
вiдомостями. llоданими лержавною установою у звiтах про медичнi пос:lли,
статистичнiй звiтностi лержавноi установи, документal(, якi tliл,r,всрлжують
надаtIня медичних посл},г, медичtriй локументацii, iншими фактичними даними
про надання медичних послц, або у разi самостiйного виявленtrя фактiв
розбiжrrостi за договором дсржавца установа зобов'язана усунуr,и TaKi

розбiжносr,i га надати гочнений звiг прогягом п'яти календарIlих ,ttliB l лати
отримаIлпя вiлцовiлttоi вимоги замоl]Itика або самостiйного вияв,tIсння факту
розбiжнос,t,i.

23. У разi надання державною установою медичних IIосJIуг, що не
вiдtrовiлають rtерелiку, обсяtу або якостi медичних послц, перелбачсних цим
договором, д9рхавна установа зобов'язана IIовсрнуtи замовнику коIIlти.
Повсрtrсння замовнику коштiв, сtl:lачсних за налання медичних IIосJIуг, що не
вiдповiдають перелiку, обсягу або якостi медичних trослlт, передбачених цим
доlовором. нс звi-tыtяг дсржаsну yc,laHoBy вiл вiлшколрання шкоди. заttолiяноj
пацiснту.

24. У разi подання пацiентом (його законним ttрелставником) або iншоtо
заiн,l,срссованою особою замовнику скарги про rc, що дсржавна установа,
працiвIrики лержавноi установи вимаl,а.]lи вiд пацiснта винагороду в буль-якiй
формi за меличнi ltослуги, лiкарськi засоби та медичнi вироби, що uовиrlнi бути
наланi ttацiснгам зt,iлно з цим лоI,овором. замовник мdс lIpaвo ttалiс.tlаги
вiлповiлну iнформаltiю .ro правоохоронних opl aHiB,

У разi набрання закопцоi си,tlи вироком сулу llpo tIритягнсl]ня rtрацiвника
дсржавно1 установи ло кримlнальноl вrдповlдаJlьностl за порушення tlpaBa на
безопла,гну медичну допомогу або у разi наявностi iнших достаr Hix пiдстав
вважати, що tака вимоl,а Mа.lta мiсцс. замовник ма€ llpaBo в одIrостороцньому
порялку вi2lмовитись вiл цього договору.

YI. Розв'язапня спорiв

25. Сrrори мiж сrоронами розв'язуються шляхом ведення ttсреговорiв
або в судовому порядку.

VII. Форс-маlкорlti обсl,авиltи (обставлtItи ltепереборttоiспltи)

26. Сторони звillыtяtоться вiл вiдповiлальностi за повнс або часткове
невиконання cBoix зобов'язань згiлно з цим лоl,овором, якщо,tакс IIсвиконання
c,la-to llасlliлком обставин неttсрсборноi сили. що виник.ltи ttiс,tlя укJlалсння
цього договору, якi не мог,ли бlти rrерелбаченi чи попередженi стороцами.
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27. У разi коли внаслiдок обставин непереборноi сили обсяг медичних
послуг, наланик пацiснтам, значно перевищу€ обсяг або граничну суму оIIлати
за договором. TaKi послуги не пiллягають оплатi замовником. якщо iнше
додатково не буде погоджено сторонами шляхом внесення змiн до доt,овору.

28. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборноi сшrи) с
надзвичайнi та невiлворотнi обставини, що об'сктивно унеможJIивJIюють
викоItання зобов'язань, ttсрелбачених умовами логовору, обов'язкiв згiлно iз
законолавчими та lllшими нормативно-lIравовими актами, а саме: заlроза вlини,
збройний конфлiкт або серйозна заIроза,Iакоl,о конфлiкrу, вкJIючаIочи.uIе не

iншими вlини,

обмежуючись ворожими атаками, блокадами, вiйськовим смбарго, лii
iнозсмного ворога, загальна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi дii, ого.tlошена та
неогоJIошена вiйна, лii сусtti.llьноtю ворога, збурення, акти тсроризму, ливсрсii,
пiраr,ства, безлади, вторгнсння, блокада, револtоцiя, заколот, повстання, MacoBi
заворушсння, вRелення комендантськоi години, ексllропрiацiя, llримусове
виJIучення, захоIulення лсржаRIIоI установи, реквiзицiя, lромадська
демонсTрацiя, страйк, аварiя, протиправнi дii rре,гiх осiб, пожожа, вибух,
триваti ttсрерви в робоli TpaHcllop,|,y. регламентованi умовами lri,tltовiлних

рiшень та ак,tами дсржавних органiв, закриття морських _про,tок, заборона
(обмсжсння) експорту/iмпорту,l,оцtо, а також викJlикаlлi виrtяlковими
llоI,оJними умовами i с,lихiйним _lихом. а самс: сttiлсмiя. сильний шlорм.
циклоIt, ypal,alI, rорlIало, бурсвiй, rroBiHb, нагромалження снiгу, оже:tсль, град,
заморозки, замсрзання моря, цроl,ок, tlopтiB, гlеревалiв, земJlсrрус, блискавка,
пожежа, посуха, rtросiланlrя i зсув груrrту, iншi стихiйнi лиха тощо.

29.У разt виникнсllня обставин, визначених у llyнкr,i 28 роздiJIу YI цього
логоRору, сторона, яка зазнала Тх вllJlиву, поsинна негайно за допомогою будь-
яких лоступних засобiв Itовiломити lrpo TaKi обставини iHlttiй с,горонi у
максима_lьно сгисLlий сlрок ш.lяхом наJiсLlання |lисьмовоIо ltoBiJoM.lcrtHя ttpo
нас,l,ання r,аких обставиrr. ПовiломLtсння про обставини нсttсрсборноi сили
повицнс мiOтити вичсрlIну iнформачilо про приролу обставин trctlcpcбopHoi
сили, час ix настання та оцiнку ix вtutиву на можливiсть стороltи виконуRати
своТ зобов'язання згiлцо з цим логовором та на порялок виконаI{ня зобов'язань
згiдно з цим логовором у разi, коJIи lle можливо.

30. У разi коли ]liя обс,l,авин, визначених у rrунк,гi 28 розлilrу VI чього
доl,овору. lIрипинясгься. clopolla. яка зазна-lа ix вп.ltиву. зобов'язаllа нсlайно.
ate в буль-якому випалку в с,грок нс triзнiше 24 голин з моменту, коJlи сторона
лiзнаltась або повинна бу;tа лiзнатися llpo lIрипинення зазначених обставин,
письмово rrовiдомити irrшiй cTopoHi llpo ix припиtlеtIня. У такому гlовiдомленнi
повиннi мiсти,гись illформаlliя про час приIIиIIслlrIя лii таких обставиIl та c,lpoк,
протяl,ом якого сторона виконас cBoi зобов'язання за договором.

3l. Наявнiсть та crpoK дii обставин непереборноi сшtи пiл гвср]tжуT о,гься
Торгово-промисловоtо lIшIатою Украiни та

регiоrtаlrьними торl,ово-IIромисловими llаJlатами.
чповноваtжоцими нсю
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32. У разi коли сторона, яка зазнала дii обставин непереборноi сиlrи, не
надiслаtа або несвоечасно налiс;tала повiдомлення про обставини негrсреборноi
сили, як цо визначено у пунктi 29 роздiлу VI цього договору, така сторона
втрачас право посилатися на обсгавини непереборноi сили як на пiлсгаву д,rя
звiльнення вiд вiдгtовiдальностi за повне або часткове невиконання своiх
зобов'язань згiлно з цим логовором.

3З. У разi коли лiя обставин, зазначених у пунктi 28 розлi.rrу VI цього
договору, тривас б tьшс нiж 30 калснларних лнiв, кожна iз сгорill мас право

розiрвати договiр та не несе вiдповiдальнiсть за,tаке розiрвання за умови, що
вона повiломить про це iншiй cTopoHi не пiзнiше нiж за деся,Iь каJIсндарних
днiв до розiрвання договору.

VIII. Строк дiТ договору

J4. Умови цього логовору застосовуються до вИносин мiж сгоронами.
якi виниюrи до його укладення з <01> сiчrrя 202l року.

35. .Щоговiр вважаеться укладсним та набирас чиннос,гi з .t_(ати його
пiдписання обома сторонами, якщо iнше не передбачено в додатку ло логовору,
але не ранiше дати встановлення в кошторисi вiдповiдного бю.l(жетного
Ilризначення для замовника на вiдповiдний piK.

З6. flержавна установа зобов'язана надавати пацiентам медичнi послуги
протягом c,lpoKy дii цього логоRору. Фiнансовi зобов'язання за договором
заlишаlо,l ься чинними ло момен гу ix виконання с lоронами.

IX. !острокове припиненвя дiТ договору

37. .Щiя цього договору може бlти достоково ,,p"r,""""u на tliдставах,
перслбачсних законом Ia цим лоl,оRором.

38. Одностороння вiлмова державноi установи вiл логовору не
допускасться, KpiM випалкiв, ttерелбачених цим договором та законом.

З9. Замовник мае llpaвo повlriстю або частково вiдмовитися Bilr ltоговору
а односtоронньому порялку в разi:

1) якщо державна установа не виконус зобов'язань, псролбачених
пунктом l розлiлу I IIього ]lоtювору;

2) анулювання або закiнчення строку лiТ лiчензii лержавноi усгаllови на
провадження господарськоi дiяльностi з медичноi практики або iнших лiцензiй
чи лозволiв, що необхiлнi лJlя налання меличних lloc]Iyl, 1ре,l,инноJ
(високосttецiаtiзованоi) мсличцоj лоuомоl,и зl,iлно з цим логовором;

3) невiлtlовiлностi .цержавноi установи вимогам до налання мсличних
посJIуг, всT,ановJIених закоIiолавством;

4) заtучснпя ло налання меличноi допомоги осiб, якi нс Maloтb IlpaBa
надавати таку допомогу;
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5) полання замовнику завiломо недостовiрних вiдомостей про наявне в

дерхавнiй ycTaHoBi матерiально-технiчне оснащення (в тому числi обладнання)
для надання медичних lloc;tlT згiдно з договором. перелiк прачiвникiв в

державнiй ycTaHoBi, графiк ix роботи;

6) у випадку, перелбаченому пунктом 24 роздiлу V цього договору.

40. Якщо замовник, здiйснивши процедуру контролю в лсржавнiй
ycTaHoBi, встановлю€ повторнi або системнi порушення договору або якщо
лсржаl]llа усl,анова triс.ltя tlовiдомлсllня про призуIlинення договору нс усувае
порушень у строк, встановлений замовником. [iсля закiнчсння c,lpoкy на

усунення Ilорушень, виконання логовору можс буt,и повнiстю або частково
призупинено на 30 днiв.

4l. За наявностi rIiлс,l,ав, визначених у пiдпунктi 1 пуrrктi 39 розлiLtу VIII
цього лоl овору, викоl]аIIltя цього логовору Itовнiс,гю або частково аR,l,оматично
призупиняс,tься. У такому разi окрсме ttовiдомLlсння про призуltинсння дii
цього договору державнiй ycTaHoBi вiд замовника не надсиJlасT,ься, I]иконання
логовору вiдноыrюеться lliс.ля гtисьмового погодження замовника, аJIе не

ранiше вiдновлення дii лiцензii на провадження гослоларськоi J(iяJIьностi з
меличrrоi гtрактики.

42. !сржавrrа ycTalloBa ма€ llpaBo розiрвати договiр в олIIосторонllьому
rIорядку, якщо замовник протягом лвох мiсяцiв поспiль нс виконуе
зобов'язанпя, rIерелбачснi в пiлtrункгi l пункту l2 роздiлу III цьоl,о лоl овору.

43. Стороrrи Malol,b llpaBo Rимагати дострокового розiрваttttя tlього
догоt}ору у RиIIадках, перелбачених законом.

Х. Прикiпцевi положенпя

44. Будь-якi змiни та лоповнення до цього догоl]ору вRажаються
чинними та обов'язковими дJIя cTopirr за умови, що вони викJIад9нi в rtисьмовiй

формi i uiлrrисанi уllоItноl}ажсними lIредставниками.

45. У разi внсссння змiн до нормативно-прааових aK,l iB. якi
pel]taмcнтyloTb налання i оlIлаT,у медичних послуг, сторони iнiцiюють
консультацii мiж собою щоло необхiлностi внесення змiн до цього ,IIоговору та
його подальшого виконання.

46. Усе листуваrrня мiж сторонами здiйснюсться yKpailtcbKolo мовою,
Yci повiломтtення та irIшi локументи вважаються дiйсними i Ilрсдставлсними в
належному поря.цку, якlцо пред'являються особисто з ltiltlвср/tженням
отримацня або надсиlrаrо,гься рекомснлованим Jlистом, по електроннiй llоштi з

tti2l,rвср2lжснням о,lримання,

47. У разi змiни рсквiзитiв, с горона повiдомляс iншу с горону ttротягом 3

робочих лtriв.
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48. Сторони Hecyrb повну вiдповiдальнiсть за повноту та лосr,овiрнiсть
iнформаrLii. ]азначеllоj у JoIoBopi tа ризик настання несприя,]ливих наслiлкiв у
разi цсllовiломJIення iншiй cTopoHi про змiну TaKoi iнформацii.

49. Цей договiр укладаеться i пiдписусться у 2 примiрниках, що мають
однакову юридичну силу.

50. Yci додатки до цього договору с його невiд'€мною частиною.

XI. ,Щодатки ло договору

5l. Невiд'смною часT,иною цьоl,о логовору с:

f]олаток 1 - Перелiк медичних послуг з надання третинноТ
(високоспеlliалiзованоi) мсдичноi лопомогиl що нада€ться в лсржавнiй
ycTaroBi <Нацiона,rьний iнстиryг фтизiатрiТ i пульмонологii iM. Ф.Г.
Яновського Нацiона.,rtьноj акадсмii мсличних наук Украiни>;

,Щолаток 2 - Звiт про наданi медичнi лосJIуги
(високосttсцiалiзованоi) vсдичllоJ лоломоги лержавноi
<Нацiона.ltьний iнсти,r,уг фтизiаlрii i пульмонолоl,ij iM. Ф.Г,
Нацiона.ltьноi акалемii мсличних наук Украiни> (Зразок).

Реквiзити cTopitt

,IрсT,иl{но1

чс,ганови
Яновського

зАмоl}цик ржАвнА устАн()вА

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ
МЕДИЧНИХ НАУК УКРАТНИ

!ержавпа ус,ганова <<Нацiоtlальний
iIlc l иr yr ф l изiа l pii i пу. tbMollrt- lrll iT iu.

Ф.г. Яtrовського Нацiоllальпоi академii
мс./lичпих rravK YKnairlц>>

са: amnl (cDukr.net

Мiсцезнахолжсttня
Адреса: вул, I-cptleHa, 12,
м. Киiв, 04050
Телефон: (044)489-39-8 l

онна алDеса: admin(a]ifn.kicv.ua
Кол згiдлtо з еДРПОУ: 020l l964

Мiсцсзнахо,цжсння
Алреса: вул. Амосова, l0,
м. Киiв, 0З038
Телефон: (044)-2'1 5 -21 -00

Кол згiлttо з Cl{Pl IOY:00061 125
Реквiзити рахунку:
UA48820 1720343 1 30005000009529
в .ЩКСУ у м, Кисвi

Реквiзи,ги рахунку:
UA70820 1 720з43 1 0000 l 000006404

Киr,вi

htr

,:i

'эR 
Bi_

Н YKpairlи

цимБАлlок

аъ;п
цotigii

.Ilирскr,ор ДУ HI УкраiUп



Додаток l
До Договору про медичне обсJI)товуваllня
населевня мiж Нацiонмы{оlо ака.,Lсмiсю
медичних на}к Украiни та дерхавIlою устаяовою
(Нацiональний iвституr фтизiатii i
пульмонологii iM. Ф.Г, Яновського Нацiонмьноi
акалемii медиtlних на),к Украiни)), яка
впроваджус та реа,lliзуе новий мсханiзм

фiнмсового забезпечеllltя tlалаIltlя l ретинноi
(високоспецiалiзоваяоi) медичllоi JIопомоги в

окремих rrа}ково-дослiляих устаповах
HaILjoHalbнoi академli мсличttих 1lацtr/краiни
giд J.f; 0c JN/ xs !/J,!
(п}ткт 2 роздiлу I Договору) '

пЕрЕлIк
медичних посJIуг з надаIlня третинноi (високоспецiа,riзованоi) медичIIоi лопомоги, що

надасться в лержавнiй ycTaнoBi (,(Нацiональний iнституr, фтизiа,грii i пульмонологii

iMeHi Ф.Г. Яновського Нацiональноi академii медичних наук Украiни)

л!
зlll

Назва медпчцоi послуги Тариф
за

одиltи цlо
медпчпоi
послугrt*

(грlt.)

Алреса
падаlIня
меllичпоi
посJуги

l Атиlrова рсзскцiя новоут,ворення легенi з7 789,00 l]ул.
Амосова,
м. Киiв

l0,
2 Вiдеоторакоскопiчна атиIIова резекцlя легець при

тубсрку;l ьоз i
64 199,00

з Вiлсо,горакоскопiчна санаrtiя плевральноi поро}<нини з

бiопсiсю ttарiсгальноi плеври
з,l 1|2,00

4 лобск,tомiя 57 4з0,00

5 Пrrсвролобекгомiя 47 089,00

6 Плас,гика ,цiафрагми 4? 504,00

1 П;lсврскrомiя з /:lскор,t,икацiсю легснi 96 lJз 1.00

lt КомбiноваIrа рсзекцiя легенi при усrс,rаднеких формах
тчберку.tьозу

74 205,00

9 Ссt,мснL'сктомiя .ltегспi 40 270,00

l0 Полiссгмснr,арна рсзекцiя легенi 41 867,00

ll Сублобарна аr,ипова рсзекцiя легень 45 767,00

1,2 Одномомснr]lа двобiчна атипова резекцlя легень при
тубсркyльозi

з9 76з,00

lз Ппсвмонекr,омii ltри усклалнених формах туберкульозу ,15 t} 1 1,00

14 Псрвпrrttit скс,t,раt1_1IсвраJlыIа,Iоракопластика 97 879,00

15 ВилаJ!снlrя ltoBoyrBope}lb середостiння iз використанням
Bi,leoctt, tоскоttiчноТ l схнiки _

44 26з,00



lб !ренування серелостiння зб 4з8.00
\,7 Закриття норичi нижнiх дихальних шляхiв i легевево1

тканини
61 930,00

18 Лiмфаленсктомiя медиастин&.lьttа
вiдеоснлоскопiчноi технiки

з використанням 28 579,00

19 Лобектомiя (бiлобектомiя) з резекцi€ю i реконстр}тцiею
боопха. бiф,уткацii rTaxej

58 4l5,00

20 Вiдеоторакоскопiчна .rrобектомiя при туберкульозi легень 75 9з0,00
2l олномомснтна лвобiчна лобсктомiя 79 з09.00
22 Резекцiя лсгенi з кориг}к)чою торакопластикою 75 l l1,00
2з Пrrасr,ика )tiафрагми вi,цеоторакоскоulчна з9 з l з.00
24 Вiдеоторакоскопiчнi плевректомiя з декортикацiею легенi

пDи тубеDкульозi
96 502,00

25 Плевропrlевмонеп,омiя 64 з2з.00
26 Пневмонсктомiя розIцирсна з резекцiсю сусiднiх органiв 73 5l4,00
2,7 Вiлсо,t,оракоскоtliчна tlвевмонектомiя при туберкульозi l]7 l59,00

Вiдеоторакоскопiчна сегмсI]тектомiя при туберкульозi з2 904,00
29 олпомомснr,на.tttlобiчttа сегментектомiя з9 68з.00
з0 Встановленпя iпфузiйпоi порт-системи 1l 979,00
з1 Плевропневмонектомiя rrри ускладнених формах

тубеDкульозу
85 425,00

з2 Вiдеоторакоскопiчна комбiнована резекцй легень при
тубсDкyльозi

72 60з,00

зз Бутсуваtrпя rpaxcT 32 4l0,00
з4 Вила:tсння бронхоб;tокатора з бровха 20 041.00
з5 Видшtсння новоугвореriIIя трахсТ з l 865,00

зб Ви,l{а;tення тtапiломп Tpaxei мiкрохiрlргiчними методами з 1 908,00
з1 Вилzurсння сr,оронього ,гiла Tpaxei, броцха або легенi з 1 955.00
38 Видалсння сT,ороuього тiла Tpaxei, бронха за доломогою

спеIliiцьного кошика
з 1 862,00

з9 Ви7lалсttrш с,горонього ,гiла Tpaxci, бронха за доIIомогою
спеttiаrr,ttих п{ипtliв-захвагiв

зl 764,00

40 РскаltаlliзаIliя rрахсi iз зас,r,осуванням електрокоагулятора 44 з,]2,00

4| Рекаlrалiзацiя трахсТ iз застосуванвям аргоноцлrвмового
коагулятора

44 з66,00

42 Рекаltалiзацiя,грахсi iз застосуванням Rтiодеструкцii 44 з66.00
4з Реканалiзаuiя Tpaxci з послнаЕим застосуванням

електрокоагуляцii, аргоноllлбtзмовоj коагулячii та
крiо,цеструкцii

44 з68,00

44 Бронхоскопiя хорстким
ревтгенохiр],ргiчна

бронхоскопом lб 690,00



45 Бiопсiя тканин Tpaxei 16 809,00

46 ЕнлотахеzuIьне введсння лiкарських засобiв 14 438,00

41 ЕцIобронхiаllьнс ввс;lсння лiкарських засобiв 14 421,00

4l] Ендоскогtiчна аргоноlIлазмова коагуляцiя новоlтворснь
нижнiх лихаlьних ш.lяхiв i легенево't' тканини

44 082,00

49 Ендоскоui,rна крiолеструкчiя новоlтворень rrижнiх

лиха]Iыtих пt.JIяхiв i лсгсневоi ,гканини
44 092,00

50 ЁЙоскопiчна електрохiрургiчна коагуляцiя HoBo5rTBopeHb

нижнiх /l(ихальних tttляхiв i легенево't' t канини
44 465,00

5l Вrrло"**i"t а чрaо}iоплазмова коагуляцiя, крiодеструкчiя,
елекrрохiрургiчна коагуляцiя новоугворевь нижвiх

диха.:tьних ttIляхiв i легеневоi тканиriи

44 094,00

52 Провелсння бpoHxocKorrii
реаrriмацii

умовах операцiйноi та lз з41,00

5з Енлобронхiальна клапанна бронхоблокацiя 20 17l,00

54

))

l4 44lt,00

3актиття фiстул бронхiв

KoMu]IeKcHc медикаментозне лiкувапня туберкульозу

оргапiв лихання, не пiдтвердженого бактерiологiчно та

гiстоltогiчно

44 103,00

56 99 з96,00

5,1 К""rl.l-,*" r"д"-аментознс лiкування туберкульозу
оргаIIiв лихання, пiдt,всрлжсного бактерiологiчно та

гjсlолоl iчно

116 626,00

58 KoMIUIeкcHe медикаментозне лlк)rвання мlлlарttого
тчбсокчльозv

211 591,00

ФТк"r"***r*д"-аментозне лiкрання туберкульозу
I

lнuIих опганlв
46 8l6,00

60 комплскснс медикамсн,tозне лlкування врод)t(ених вад

розви-lку леl,енtв, 1glllих оргавlв лихання
2l 141,00

з1 8l2,00

62 l8 970,00

бз KoMtutcKcHc лiкування асttер!д911 2з 89з,00 l

64 Комплсксtrе медикаментозне лlкуванвя lнших
бакгерiаltыtих хвороб. Ilc lоtасифiкованих в iнших

очбDиках

l81 485,00

., orr,oJ65

66

Rоir,r-,оrс .""лrпамеlrтозне лiкування хвороби,
зумовltсноi BipycoM iмуно.лефiчиту люлини (ВlЛ), яка

.rпоявляеr,ься iнфекцiйцими та царазитарними хворобами

19 379,00

6,7 К""r**ra-"лr-амептозне лiкуванвя злоякiсЕих та

неуl,очнспих новоуrворснь Tpaxei, бронхiв, легенiв
25 530,00

7



бtJ KoMrIлeKcltc мсдикамептозне лiкування кiстозного фiброза 2з 475.00
69 Комплскспс медикамсптозне лiкуванЕя вузликового

полiартспi'iiа i спооi;lнених cTaHiB
11 027,00

,10 Комплекснс меликамснтознс JIiкуванЕя iItших
нскроl,изу!очих васкулопатiй

з9 576,00

1l KoMtt:tcKcltc мс,цикамсIl1,озне лiкуванЕя iнших хвороб
IшIсвDи

29 981,00

,72
KoMt1.1lcKcHc меликамен,l,озне JIiкуваgня пHeBMoHii 50 018.00

1з Комп;tексне медикаментозне лiкування хронiчних хвороб
нижнiх,]lихzuIьних lultяхiв i хвороблегенiв. спричинених
зовнirпнiми агентами

з4 028,00

,74 Комплсксне медикаментозне лiкування легеневого серця i
пор!.шання легеневого кDовообiгу

з8 527,00

,15 Комплскснс меликаментозне лiкування iнших вiрусних
хвороб, не класифiкованих в iнчrих рубриках (усклалвенi
пнсвмонii)

155 509,00

*У разi коли ttiл час наданпя вiдповiдноi послуги виIрати на медичlli вироби tIсревищуоть
1 000 гривепь, тариф за одиницrо послупt збiльшусться на таку с}му в межах бIолжетfiого

фiнансlвапня нового механiзму фiнансового забезпечсвня палаlltlя третянноi
(високоспецiапiзованоi) медичвоi допомоги

зАмоI]н ик ржАl}llА усl,лIlоI]А

,Щержавпа устаIIова <Нацiопальний
illcTпTyT фтизiатрii i пуlrьмоноrrогii iM.

Ф.Г. Яновського Нацiопа"rьноТ академii
медпчIIих riayK УкраiItи>>

НАIlIОНАЛЬНА АКАДЕ,МIЯ
мЕдичних нлук укрАiни

Елек,гронна адреса: admi

Мiсцезнахолження
Адреса: вул. Амосова, l0,
м, Киiв, 030З8
Телефон: (044)-27 5-2'7 -00

Мiсцезнахолження
Адреса: вул. Герчена, 12,
м. киjв, 04050
Телефон: (044)489-39-8l

Код згi.rtrrо з СДРПОУ:0006l l25 Кол згiлно з С!РПОУ: 0201l964
Реквiзити рахунку:
UA48820 1 720з4з 1 30005000009529
в .ЩКСУ у м. Кисвi

Реквiзити paxyltKy:
UA7Ott20 1 720343 l 0000 1 000006404

i19jr-"7ý//ý.

\? l}iгалiй ЩИМБАЛЮЩ

[иректор [У НIФП

/
/
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