
ДОГОВIР № 1/j{
про меди.чне обслуrовування населения мiж Нацiональною академтсю
меди.чни.х наук Украши та державною установою «Нацiональний iнститут
серцево-судинно'i xipypгii iм. М.М. Амосова Нашональног академй
медични.х наук Украши», яка впроваджуе та реалтзус новий механiзм
фiнансовоrо забезпечення надання третинно'i (високоспецiалiзовано'i)
медично'i допомоrи в окремих науково-дослщних установах Нацiонально'i
академй медични.х наук Укратни
м. Кигв ~.l:- 2021р.

Нацiональна академiя медичних наук Украши в особi Президента
Цимбалюка Вiталiя Iвановича, що дге на пiдставi Статуту, затвердженого
Загальними зборами Нацюнальнот академп медичних наук Украiни вiд 05
квiтня 2016 року та заресстрованого Мiнiстерством юстицп Украши наказ вiд
27.07.2016 р. № 2333/5, (далi - замовник), з однiе"i сторони, i державна
установа «Нашональний iнститут серцево-судинно'i xipyprн iм.
М.М. Амосова Нашональног академй медичних наук Укратни» в особi
директора Лазоришинця Василя Васильовича, що ше на пiдставi Статуту,
затвердженого Постановою Президп Нацюнальног академп медичних наук
Украши № 5/7 вiд 11 червня 2020 року (далi - державна установа), з [ншог
сторони (далi - сторони), вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украши
вiд 03 березня 2021 року No 181 «Деяк! питания впровадження та реалгзацп
нового механiзму фiнансового забезпечення надання третиннот
(високоспецiалiзовано"i) медичнот допомоги в окремих науково-дослiдних
установах Нацюнальнот академц медичних наук» уклали договтр про
нижченаведене.

Визначення термiнiв

медична послуга медична послуга з надання третинно:
(високоспецiалiзованоi) меличнот допомоги, що надастъся державною
установою згiдно з Перелiком послуг з надання третиннот
(високоспешашзованог) медичнот допомоги окремими науково-дослiдними
установами Нашональнот академii медичних наук, у яких впроваджуеться та
реалiзуеться новий механiзм фiнансового забезпечення надання третинно"i
(високоспецiалiзованоi") медичноi допомоги, затвердженим постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 03 березня 2021 р. No 181;

тариф на медичну послугу - тариф за одиницю медичноi" послуги,
визначений у Перелiку послуг з надання третинноi (високоспецiалiзованоi)
медичноi допомоги окремими науково-дослiдними установами Нацiональноi"
академi"i медичних наук, у яких впроваджуеться та реалiзуеться новий
механiзм фiнансового забезпечення надання третинноi (високоспецiалiзованоi)
медичноi допомоги, i тарифiв на такi послуги, затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 03 березня 2021 р. № 181;

монiторинг - спостереження, аналiз та систематизацiя замовником
iнформацii стосовно виконання державною установою умов цього договору з
метою забезпечення належно'i оплати медичних послуг, що надаються згiдно з
цим договором.
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Iншi термгни вживаються у значенш, наведеному в Основах
законодавства Укра'iни про охорону здоров'я, Порядку функцiонування
електронног системи охорони здоров'я, затвердженому постановою Кабiнету
Мiнiстрiв Укра'iни вiд 25 квiтня 2018 р. No 411, та iнших законодавчих актах.

1. Предмет Договору

1. Вiдповiдно до умов цього договору державна установа
зобов'язуетъся здiйснювати медичне обслуговування за рахунок бюджетних
коштiв шляхом надання медичних послуг пашентам, а замовник
зобов'язуеться оплачувати такi послуги вiдповiдно до тарифiв на медичну
послугу згiдно розрахунку до кошторису в межах бюджетного фiнансування,
передбаченого установi за цим договором.

2. Замовник здiйснюе фiнансове забезпечення медичних послуг,
наданих державною установою, вiдповiдно до пункту 1 роздiлу I цього
договору, за тарифами на кожну медичну послугу, що зазначенi у додатку 1 до
цього договору згiдно розрахунку до кошторису в межах бюджетного
фiнансування, передбаченого установi за цим договором.

3. Медичнi послуги надаються вiдповiдно до порядку надання медичнот
допомоги, затвердженого МОЗ Укратни та НАМН Украгни, з обов' язковим
дотриманням галузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я та в мiсцях
надання медичних послуг, що зазначенi у додатку 1 до цього договору.

4. Протягом строку дii' цього договору кожне мiсце надання медичних
послуг державно'( установи повинне вiдповiдати державним санiтарним. ..нормам 1 правилам, лщензгиним умовам провадження господарськот
дiяльностi з медично1 практики, галузевим стандартам у сфер! охорони
здоров'я.

. . .
5. Державна установа несе встановлену законом вшповшапыпстъ за

свосчаснгсть, повноту та якiсть надання медичних послуг працiвниками
державно'( установи. Факт порушення встановлених вимог надання медичних
послуг тпдтверджустъся в установленому законодавством порядку.

6. Цей договiр е договором на користь третiх осiб - пашснпв у частинi
надання Ум медичних послуг державною установою.

7. Пашент набувае прав на отримання медичних послуг зпдно з
договором з моменту звернення до державно'( установи за направлениям
лiкуючого лiкаря в порядку, встановленому МОЗ Украши та НАМН Украши,
або без такого направления, якшо згiдно iз законодавством направления лiкаря
не вимагаеться.

11. Обсяг видаткгв

8. Обсяг видаткiв за загальним фондом державного бюджету для
державно1 установи на забезпечення медичного обслуговування населения за
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цим договором становить 215 400 000,00 грн, (двiстi п'ятнадцять мiльйонiв
чотириста тисяч гривень 00 коп.).

Обсяг видаткiв за загальним фондом державного бюджету може
змiнюватись у разi потреби у перерозподiлi асигнувань замовника як
головного розпорядника бюджетних коштiв.

9. Фiнансове забезпечення медичного обслуговування за цим
договором здтиснюсться замовником вiдповiдно до кошторису, плану
асигнувань загального фонду державного бюджету, плану використання
бюджетних коштiв та помiсячного плану використання бюджетних коштiв
державно'( установи шляхом взяття бюджетних зобов' язань державною
установою як бюджетно'i установи на здiйснення заходiв, передбачених за
бюджетною програмою КПКВК 6561160 «Впровадження та реалiзацiя нового
механiзму фiнансового забезпечення надання третиннот
(високоспецiалiзовано'i) медично'i допомоги у окремих науково-дослiдних
установах Нацiонально'i академi'i медичних наук Украши».

1 О. У разi коли пiд час надання вiдповiдно'i послуги витрати на медичнi
вироби перевищують 1 ООО гривень, тариф за одиницю послуги збшьшуетъся
на таку суму в межах бюджетного фiнансування нового механiзму
фiнансового забезпечення надання третиннот (високоспецiалiзованоi')
медично'i допомоги.

111. Права та обов'язки сторiн

11. Замовник ма€ право:
1) вимагати вiд державно'( установи належного, своечасного та у

повному обсязi виконання сво'iх зобов'язань згiдно з цим договором;
2) перевтряги вiдповiднiсть державно'( установи вимогам до надання

таких послуг;
3) проводити монiторинг виконання умов договору, зокрема шляхом

звiрки повноти та достовiрностi iнформацi'i, що внесена у звiт про медичнi
послуги за договором, з медичною документашсю та гншими даними, що
свiдчать про надання медичних послуг згiдно з цим договором, а також
шляхом здiйснення монiторингових вiзитiв;

4) за результатами монiторингу складати висновок, до якого в раз!. . . . .
виявлення порушень додаеться доыдка 1з зазначенням вщповщних пункпв
договору;

5) зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених
законодавством та цим договором;

6) вiдмовитись вiд цього договору в односторонньому порядку у
випадках, передбачених цим договором.

7) у разi виявлення порушень умов цього договору, в тому чист, за
результатами монiторингу, проводити перерахунок сплачених коштiв за
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. .надаю медичнт послуги державному закладу та вживати тнпп заходи,
передбаченi цим договором.

12. Замовник зобов'язуеться:
1 ) належним чином, свосчасно та у повному обсязi виконувати своi'

зобов'язання згiдно з цим договором в межах бюджетного фiнансування,
передбаченого державнiй установi за цим договором; _

2) проводити на вимогу державно) установи звтрки зпдно з цим
договором;

3) пiд час здiйснення заходiв з проведения монггорингу дотримання
державною установою умов договору враховувати всi наданi державною
установою пiдтвердження щодо надання таких медичних послуг;

4) повтдомляти державнiй установi про результати здгиснецня
монпорингу, в тому числi, надавати висновок, складений за результатами
здiйснення монiторингу у виглядi монiторингового вiзиту, за формою,
визначеною замовником, який повинен обов'язково, але не виключно, мiстити:

дату здiйснення монiторингу;
перелiк осгб, як! здiйснювали монiторинг;
перелтк мтсць надання медичних послуг державною установою, де

здiйснювався монiторинговий вiзит (у разi його здiйснення);
матерiали, якi були дослiдженi пiд час зшйснення монiторингу;
результат монiторингу (iз зазначенням пунктiв договору, вимоги яких

були порушен], у разi виявлення таких порушень);
дату складання висновку за результатами монпорингу;
перелiк заходiв, якi необхiдно вжити державнiй установi для усунення

порушень умов договору (у разi, якщо може бути застосовано) та строки для
усунення цих порушень;

5) розглядати та враховувати заперечення до висновку, складеного за
результатами здiйснення монiторингу, при прийнятп рiшення щодо
застосування до державно'i установи вiдповiдних заходiв, передбачених
договором.

13. Державна установа мае право:
1) вимагати вiд замовника належного, свосчасного та у повному обсязi

виконання ним сво'iх зобов' язань згiдно з цим договором в межах бюджетного
фiнансування, передбаченого державнiй установi за цим договором;

2) вимагати проведения звiрки за договором;
3) вживати всiх заходiв до peaлiзaui'i свого права на оплату наданих

ним медичних послуг за договором у повному обсязi.
4) надавати замовнику заперечення до висновку, складеного

замовником за результатами здiйснення монiторингового вiзиту, у строк, що
не перевищуе 5-ти рабочих днiв з дати отримання такого висновку;
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5) брати участь, в особi свого представника, у розглядi заперечень (в
тому числi, iз застосуванням засобiв вiдеозв'язку) до висновку, складеного
замовником за результатами здiйснення монiторингового вiзиту.

14. Державна установа зобов' язуеться:

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

2) вiдповiдати вимогам для надання медичних послуг, у тому чисш
щодо доступностi медичних послуг для осiб з iнвалiднiстю та тнших
маломобiльних груп населения вiдповiдно до законодавства;

3) надавати якiснi медичнi послуги вiдповiдно до встановлених
законодавством вимог;

4) забезпечити захист персональних даних та медично'i iнформацi'i
пашенпв вiдповiдно до законодавства, в тому числi Закону Украши «Про
захист персональних даних»;

5) використовувати для надання медичних послуг лiкарськi засоби та
медичнi вироби, що дозволен] до застосування в Украiнi;

6) забезпечити реалiзацiю пашснтами 'ix прав на отримання медичних
послуг та вiдшкодувати збитки, завданi пашентам у зв' язку з порушенням
вимог цього договору;

7) перед наданням медичних послуг з'ясувати та повiдомити пашенту
(його законному представнику) про те, чи мае такий пашент право на. . . .
отримання медичних послуг вщповгдно до поданих докуменпв, перевзрити
наявнiсть направления лiкаря (у разi потреби);

8) негайно звернутися до замовника у разi виникнення питань щодо
прав пашснта на отримання медичних послуг згiдно з цим договором або
iнших питань, пов' язаних з виконанням договору;

9) забезпечити надання медичних послуг ус1м пашснтам, якi були. . . .записан: на госппалгзашю на отримання медичних послуг зпдно з цим
договором у визначений день;

1 О) забезпечити належнi умови працi працiвникам державно'( установи;

11) подавати на запит замовника копп скарг пашенпв (за умови
знеособлення даних пашенпв) та документи, якi пов'язанi з наданням
медичних послуг або пiдтверджують вiдповiднiсть державно'( установи
вимогам для надання медичних послуг;

12) за умови наявностi вiдповiдно'i технiчно'i можливостi в електроннiй
системi охорони здоров'я (далi - система) забезпечити свосчасне внесения до
системи повну та достовiрну iнформацiю, в тому числi медичну документацiю
та звiти про медичнi послуги, медичнi записи, записи про направления у
порядку, встановленому законодавством;

13) розмiщувати в кожному мiсцi надання медичних послуг та на
своему веб-сайтi (у разi наявностi) iнформацiю для пашенпв про медичнi
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послуги, якi пашент може отримати безоплатно в державнiй установi, графiк
роботи державног установи, у разi потреби графiк роботи мiсць надання
медичних послуг 1 медичних працiвникiв та актуальну iнформацiю про
працiвникiв i обладнання;

14) повiдомляти пашснту (його законному представнику) не пiзнiше
нiж через п 'ять рабочих днiв з дня надходження заяви лiкуючого лiкаря про
вiдмову такого лiкаря вiд подальшого ведения пацгенга у зв'язку з тим, що
пашент не виконуе медичних приписiв або правил внутрiшнього розпорядку
державно'( установи, за умови, що це не загрожуватиме життю пашента
здоров'ю населения;

15) за умови наявностi в державнiй установi вiдповiдноi" технiчноi"
можливостi забезпечити внесения до системи достовiрноi' [нформацп про
державну установу, його керiвника, медичних праuiвникiв (у тому числi про
припинення трудових вiдносин з працiвником державно; установи) не пiзнiше
наступного робочого дня з дня i"i змiни;

16) повiдомляти замовнику та пашснтам про припинення медичноi'
практики або подання заяви про припинення дii' цього договору за iнiцiативою
державно'( установи не пiзнiше нiж за шiсть тижнiв до настання таких
обставин;

1 7) не здгиснювати без попереднього письмового повiдомлення
замовнику перепрофiлювання та закриття вiддiлень, мiсць надання медичних
послуг;

18) не перешкоджати проведению монiторингу згiдно з цим договором,
зокрема надавати документи, що стосуються надання медичних послуг за
договором, на пiдставi яких вносилась iнформацiя до системи, за умови такот
технгчнот можливостi в державнiй установi, та формувався звiт про медичнi
послуги;

19) розмпцувати у мгсцях надання медичних послуг, в яких
здгйснюетъся медичне обслуговування за договором, iнформацiйнi матерiали
про надання медичних послуг;

20) здiйснювати внутрiшнiй контроль за виконанням зобов'язань
державною установою за договором його працiвниками, вживати заходiв до
усунення порушень у разi i'x виявлення;

21) не передавати всi або частину прав i обов'язкiв за цим договором
будь-якiй третiй сторон! без згоди замовника.

22) пiд час здiйснення замовником монiторингового вiзиту надавати
копп документiв, засвiдченi у встановленому законодавством порядку та/або
iнформацiю, що запитуеться замовником, забезпечувати доступ представникiв
замовника до мiсць надання медичних послуг, до медичноi' документацii' та
iнших документiв (договорiв, технiчноi' документацii', експертних заключень,
довiдок тощо), якi пов' язанi з наданням медичних послуг державною
установою та не вiдносяться до медичних документiв, а також до обладнання,
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забезпечувати належнi умови для представникiв замовника при проведения
монiторингового вiзиту, в тому числi, надавати уснi та/або письмовi вiдповiдi
та роз' яснення на всi питания, що стосуються предмету монiторингового

втзиту;

23) забезпечити ведения черги для надання медичних послуг, а також
надавати на запит пашенпв (ix законних представникiв) iнформацi'i щодо 'ix
положения в черзi, в тому числi розмiщувати деперсоналiзовану iнформацiю з
черги в мгсцях надання медичних послуг;

24) забезпечити надання пашснтам ('ix законним представникам)
iнформацi'i про наданi 'iм медичнi послуги вiдповiдно до договору, в тому
числi шляхом зазначення цic'i iнформацi'i в виписцi iз медично'i карти
амбулаторного (стацiонарного) хворого (Форма № 027/о).

15. Сторони зобов'язуються постiйно спiвпрацювати з метою
забезпечення належного виконання умов договору, пiдвищення якосп та
доступностi медичного обслуговування пашенпв, зокрема шляхом:

1) проведения кожною iз сторiн систематичного спостереження за
своечаснiстю внесения до системи точно'( та достовiрно'i iнформацi'i, вжиття
заходiв для усунення неточностей iнформацi'i;

2) навчання працiвникiв державно'( установи з питань, що стосуються
надання послуг за договором, зокрема, стосовно своечасного внесения точнот
та достовiрно'i iнформацi'i до системи;

3) здiйснення державною установою внутрлцнього контролю за

виконанням договору;

4) проведения спiльних консупьташй, рабочих вiзитiв та нарад,
анкетування, аналiзу ефективностi виконання умов договору.

3 метою спостереження за органiзацiсю надання медичних послуг за
договором замовник мае право проводити монiторинг дотримання державною
установою умов договору в разг:

отримання iнформацi'i про несвоечасне внесения або внесения неповно'i
чи недостовiрно'i iнформацi'i за договором до системи;

отримання iнформацii' про можливi порушення державною установою

умов договору;

отримання вiд пацiснтiв скарг на державну установу;

неподання або подання не в повному обсязi державною установою
документш та пояснень, що стосуються надання медичних послуг за

договором.
IV. Звiтнiсть державно? установи

16. Державна установа зобов'язана скласти звiт про медичнi послуги за
формою, встановленою у додатку 2 до цього договору, в якому обов'язково
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зазначаються назва звпу, дата його складення, найменування державно)
установи, посади вiдповiдальних осiб державно? установи, посада, iм 'я та
прiзвище уповноваженог особи замовника. якому надаеться звiт на погодження, а
також перелiк та обсяг надання медичних послуг, якi були виконанi за звiтний
перiод. Звiт про медичнi послуги с первинним документом. Звiт про медичнi
послуги формуеться на пiдставi шформацл державно'( установи, у тому числ i що. .мгститься в системг, медичнот документацн та iнших документiв, що
шдтверджують факт надання пашентам медичнот допомоги вiдповiдно до
законодавства.

17. Включенню до звпу за договором шдлягають медичнт послуги з
урахуванням таких умов:

1) медичнi послуги надаю пашенту за направленням згiдно з Порядком
направления пашенпв вiдповiдно до медичних показань в державнi установи
Нацюнальног академп медичних наук Украгни, у яких впроваджуетъся та
реашзуетъся новий механiзм фiнансового забезпечення надання третиннот
(високоспецiалiзованоi') медичноi' допомоги, та порядком надання третинноi'
(високоспецiалiзованоi') медичнот допомоги в таких установах, затвердженим
наказом МОЗ Укра'iни та НАМН Украши, крiм випадкiв, коли згiдно iз
законодавством направления не вимагаеться;

. 2) до системи включено необхiдну медичну документашю в порядку,
передбаченому законодавством.

18. Державна установа зобов'язана подати замовнику звiт про медичнi
послуги за встановленою формою щомiсячно, узагальнений звiт щоквартально та
щорiчно до 10 числа мiсяця (кварталу, року), наступного за звiтнiм.

Якщо останнiй день строку подання звiту про медичнi послуги припадае на
вихiдний або святковий день, останнiм днем строку подання вважаеться рабочий
день, що настас за вихiдним або святковим днем.

19. У разi виявлення невiдповiдностей мiж даними звiту про медичнi
послуги та [нформашею, що мiститься в системi, даними фiнансово'i чи
статистичнот звiтностi, медичног документацп замовник мае право подати
державнiй установi заперечення до звiту про медичн: послуги протягом десяти
.календарних днiв з дати його надходження. Державна установа зобов'язана
розглянути заперечення та подати уточнений звiт про медичнi послуги з
усунутими невi~повiдностями протягом трьох календарних днiв з дати i'x
надiслання замовником.

20. Звiти вважаються прийнятими у разi 'ix погодження уповноваженою
особою замовника. Подання звiтiв держшз1ш устшюва зобов'язана здiйснювати в
паперовому виглядi та електронному виrш1,·ti 11а визначенi замовником адреси
електронноi" пошти.
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V. Вiдповiдальнiсть сторiн

21. У раз! невиконання або неналежного виконання сторонами свотх
зобов'язань згiдно з цим договором вони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену
законом та цим договором.

22. У разi встановлення за результатами монiторингу розбiжностей мiж
вiдомостями, поданими державною установою у звiтах про медичнi послуги,
статистичнiй звiтностi державно'i установи, документах, якi пiдтверджують
надання медичних послуг, медичнiй документацi'i, iншими фактичними
даними про надання медичних послуг, або у разi самостiйного виявлення
фактiв розбiжностi за договором державна установа зобов' язана усунути такi
розбiжностi та надати уточнений звiт протягом п'яти каJrендарних днiв з дати
отримання вiдповiдно'i вимоги замовника або самостiйного виявлення факту

розбiжностi.
23. У разi надання державною установою медичних послуг, що не

вiдповiдають перелiку, обсягу або якостi медичних послуг, передбачених цим
договором, державна установа зобов' язана повернути замовнику кошти.
Повернення замовнику кошпв, сплачених за надання медичних послуг, що не
вiдповiдають перелiку, обсягу або якосп медичних послуг, передбачених цим. . .
договором, не звшьняе державну установу вш вшшкодування шкоди,

. .. .запошяно: пашснту.
24. У разi подання пашентом (його законним представником) або iншою

заiнтересованою особою замовнику скарги про те, що державна установа,
працiвники державно'i установи вимагали вiд пашснта винагороду в будь-якiй
формi за медичнi послуги, лiкарськi засоби та медичнi вироби, що повиннi
бути наданi пашентам згiдно з цим договором, замовник мае право надiслати
вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.

У разi набрання законно'i сили вироком суду про притягнення
працiвника державно'i установи до кримiнальноi' вiдповiдальностi за
порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разi наявносп iнших
достатнiх пiдстав вважати, що така вимога мала мгсце, замовник мае право в. .
односторонньому порядку вщмовитись вгд цього договору.

VI. Розв'язання спорiв

25. Спори мiж сторонами розв'язуються шляхом ведения переговорш

або в судовому порядку.

VII. Форс-мажорнi обставини (обставини непереборноi сили)

26. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне або часткове
невиконання свотх зобов' язань згiдно з цим договором, якщо таке
невиконання стало наслiдком обставин непереборно'i сили, що виникли пiсля
укладення цього договору, якi не могли бути передбаченi чи попередженi

сторонами.
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27. У разi коли внаслiдок обставин непсреборпоз сили обсяг медичних
послуг, наданих пашснтам, значно перевищус обсяг або граничну суму оплати
за договором, такi послуги не пiдлягають оплатi замовником, якщо iнше
додатково не буде погоджено сторонами шляхом внесения змiн до договору.

28. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборноi' сили) с
надзвичайнi та невiдворотнi обставини, що обсктивно унеможливлюють
виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язкiв згiдно iз
законодавчими та гншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза
вiйни, збройний конфлiкт або серйозна загроза такого конфлiкту, включаючи
але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, вiйськовим ембарго, дi'i
iноземного ворога, загальна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi дi'i, оголошена та
неоголошена вгйна, дii' суспiльного ворога, збурення, акти тероризму, диверсп,
гпратства, безлади, вторгнення, блокада, революцiя, заколот, повстання, масовi
заворушення, введения комендантсько'i години, експропрiацiя, примусове
вилучення, захоплення державнот установи, реквiзицiя, громадська
демонстрацiя, страйк, аварiя, протиправнi дi'i третiх осiб, пожежа, вибух,
тривалi перерви в робот! транспорту, регламентованi умовами вiдповiдних
рiшень та актами державних органгв, закриття морських проток, заборона
(обмеження) експорту/iмпорту тощо, а також викликанi винятковими
погодними умовами i стихiйним лихом, а саме: епiдемiя, сильний шторм,
циклон, ураган, торнадо, буревiй, повiнь, нагромадження снiгу, ожеледь, град,
заморозки, замерзания моря, проток, порпв, перевалiв, землетрус, блискавка,
пожежа, посуха, просiдання i зсув грунту, iншi стихiйнi лиха тощо.

29. У разi виникнення обставин, визначених у пунктi 28 роздiлу VI
цього договору, сторона, яка зазнала 'ix впливу, повинна негайно за допомогою
будь-яких доступних засобiв повiдомити про так! обставини iншiй сторон! у
максимально стислий строк шляхом надiслання письмового повiдомлення про
настання таких обставин. Повiдомлення про обставини непереборно'i сили
повинне мiстити вичерпну iнформацiю про природу обставин непереборно'i
сили, час 'ix настання та оцiнку 'ix впливу на можливiсть сторони виконувати
свот зобов'язання згiдно з цим договором та на порядок виконання зобов'язань
згiдно з цим договором у разi, коли це можливо.

30. У разi коли дiя обставин, визначених у пунктi 28 роздiлу VI цього
договору, припиняеться, сторона, яка зазвала 'ix впливу, зобов' язана негайно,
але в будь-якому випадку в строк не пiзнiше 24 годин з моменту, коли сторона
дiзналась або повинна була дiзнатися про припинення зазначених обставин,
письмово повiдомити гншгй сторонi про 'ix припинення. У такому
повiдомленнi повиннi мiститись iнформацiя про час припинення дiУ таких
обставин та строк, протягом якого сторона виконас сво'i зобов'язання за
договором.

31. Наявнiсть та строк дii' обставин непереборноУ сили пiдтверджуються
Торгово-промисловою палатою Укра'iни та уповноваженими нею
регiональними торгово-промисловими палатами.
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32. У разi коли сторона, яка зазнала дii" обставин непереборног сили, не
надiслала або несвосчасно надiслала повiдомлення про обставини
непереборнот сили, як це визначено у пунктi 29 роздiлу VI цього договору,
така сторона втрачас право посилатися на обставини непереборног сили як на
пiдставу для звiльнення вiд вiдповiдальностi за повне або часткове
невиконання свотх зобов'язань згiдно з цим договором.

3 3. У разi коли дiя обставин, зазначених у пунктi 28 роздiлу VI цього
договору, тривас бiльше нiж 30 календарних днiв, кожна iз сторiн мае право
розгрвати договiр та не несе вiдповiдальнiсть за таке розiрвання за умови, що
вона повiдомить про це iншiй сторонi не пiзнiше нiж за десять календарних. .днтв до розгрвання договору.

VIII. Строк дii договору

34. Умови цього договору застосовуються до вiдносин мiж сторонами,
якi виникли до його укладення з «О 1 » сiчня 2021 року.

3 5. Договiр вважасться укладеним та набирае чинносп з дати його
пiдписання обома сторонами, якщо iнше не передбачено в додатку до. . . .
договору, але не рантше дати встановлення в кошторист вгдповшного
бюджетного призначення для замовника на вiдповiдний рiк.

36. Державна установа зобов'язана надавати пашентам медичнi
послуги протягом строку дii" цього договору. Фiнансовi зобов'язання за
договором залишаються чинними до моменту i"x виконання сторонами.

IX. Дострокове припинення дi"i договору

37. Дiя цього договору може бути достроково припинена на пiдставах,
передбачених законом та цим договором.

38. Одностороння вiдмова державно'( установи вiд договору не
допускаеться, крiм випадкiв, передбачених цим договором та законом.

39. Замовник мае право повнiстю або частково вiдмовитися втд
договору в односторонньому порядку в разг:

1) якщо державна установа не виконус зобов'язань, передбачених
пунктом 1 роздiлу I цього договору;

2) анулювання або закiнчення строку дii" лщензп державно'( установи на
провадження госпоцарськог дiяльностi з медичног практики або iнших лiцензiй
чи дозволiв, що необхiднi для надання медичних послуг третинноi"
(високоспецiалiзовано"i) медично) допомоги згiдно з цим договором;

3) невiдповiдностi державно) установи вимогам до надання медичних
послуг, встановлених законодавством;

4) залучення до надання медичнот допомоги осiб, якi не мають права
надавати таку допомогу;
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5) подання замовнику завiдомо недостовiрних вiдомостей про наявне в
державнiй установi матерiально-технiчне оснащения (в тому числi
обладнання) для надання медичних послуг згiдно з договором, перелiк
працiвникiв в державнiй установi, графiк i'x роботи;

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

40. Якщо замовник, здiйснивши процедуру контролю в державнгй
установi, встановлюс повтори! або системнi порушення договору або якщо
державна установа пiсля повiдомлення про призупинення договору не усувае
порушень у строк, встановлений замовником. Пiсля закiнчення строку на
усунення порушень, виконання договору може бути повнгстю або частково
призупинено на 3 О днiв.

41. За наявностi пiдстав, визначених у пiдпунктi 1 пунктi 39 роздiлу
VIII цього договору, виконання цього договору повнiстю або частково
автоматично приэупиняетъся. У такому разi окреме повiдомлення про
призупинення дii' цього договору державнiй установi вiд замовника не
надсилаеться. Виконання договору вщновлюсться шсля письмового
погодження замовника, але не ранiше вiдновлення дi"i лщензй на провадження
господарськот дiяльностi з медично"i практики.

42. Державна установа мае право розiрвати договiр в односторонньому. . .
порядку, якщо замовник протягом двох мтсяшв посшль не викоиус
зобов'язання, передбаченi в пiдпунктi 1 пункту 12 роздiлу III цього договору.

43. Сторони мають право вимагати дострокового розгрвання цього
договору у випадках, передбачених законом.

Х. Прикiнцевi положения

44. Будь-якi змiни та доповнення до цього договору вважаються
чинними та обов' язковими для сторiн за умови, що вони викладенi в
письмовiй форм! i пiдписанi уповноваженими представниками.

45. У раз: внесения змгн до нормативно-правових акпв, яю. . ..
регламентують надання 1 оплату медичних послуг, сторони тнппюють
консультацii' мiж собою щодо необхiдностi внесения змiн до цього договору та
його подальшого виконання.

46. Усе листування мiж сторонами здiйснюсться украi'нською мовою,
Уci повiдомлення та iншi документи вважаються дiйсними i представленими в
належному порядку, якшо пред'являються особисто з пiдтвердженням
отримання або надсилаються рекомендованим листом, по електроннiй поштi з
шдтвердженням отримання.

47. У разi змiни реквiзитiв, сторона повiдомляЕ: iншу сторону протягом
3 робочих днiв.

48. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть
[нформацп, зазначеноi' у договор: та ризик настання несприятливих наслiдкiв у
раз! неповiдомлення iншiй сторонi про змiну тако"i iнформацi"i.
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49. Цей договiр укладаетъся i гпдписуетъся у 2 примгрниках, що мають
однакову юридичну силу.

50. Yci додатки до цього договору е його невiд'емною частиною.

XI. Додатки до договору

51. Невщ'емною частиною цього договору е:
Додаток 1 - Перелгк медичних послуг з надання третиннот

(високоспецiалiзованоi") медичнот допомоги, що надаеться в державнiй
установi «Нацюнальний iнститут серцево-судинноi' xipypгii' iм. М.М. Амосова
Нацiональноi' академп медичних наук Украгни»;

Додаток 2 Звiт про надаю медичнi послуги третинноi'
(високоспецiалiзованоi') медичнот допомоги державно) установи
«Нашональний iнститут серцево-судинно] xipypгi'i iм. М.М. Амосова
Нацiонально'i академй медичних наук Украши» (Зразок).

Реквiзити сторiн

ЗАМОВНИК

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ
МЕДИЧНИХ НАУК УКРхпш

Мiсцезнаходження
Адреса: вул. Герцена, 12,
м. Кигв, 04050
Телефон: (044)489-39-81
Електронна адреса: агпп 1@ukr.net
Код згiдно з €ДРПОУ :00061125
Реквiзити рахунку:
UA708201720343100001000006404

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

Державна установа «Нацiональний
iнститут серцево-судинноУ xipypгi'i iм.
М.М. Амосова НацiональноУакадемiУ

медичних наук Укратни»

Мiсцезнаходження
Адреса: вул. М. Амосова, 6
м. Кигв, 03038
Телефон: (044)- 483-22-02
Електронна адреса: amoso\'a.oгg@gmail.com
Код згiдно з Е:ДРПОУ:05493562
Реквiзити рахунку:
UA688201720343100002000009413
в ДКСУ у . Киев!

У «HICCX iм. М.М. Амосова



Дсдаток 1
До Договору про медичне обслуговування
населения мiж Нацiональною академгею
медичних наук Укратни та державною
установою «Нашональний iнститут серцево
судинно'i х.рургй iм. М.М. Амосова НАМН
Украгни». яка впроваджус та реалтзус новий
механгзм фiнансового забезпечення надання
третинно'i ( високоспешалпованот) медичнот
допомоги в окремих науково-дослгдних
установах Нашональнот академп медичних
наук Украi'ни вiд $.tJi7.tflJМ{o 1/j'f'
(пункт 2 роздiлу I Договору)

ПЕРЕЛIК
медичних послуг з надання третиннот (високоспецiалiзовано'i) медично'i

допомоги, що надасться в що надасться в державнгй установi «Нацюнальний
iнститут серцево-судинног xipyprii' iм. М.М. Амосова НАМН Укратни»

г Тариф
за Адреса

№ Назва медичио] послуги
ОДИНИЦЮ надання

з/п медичног медичнот
послуги* послуги
(грн.)

Балонна дилятацiя критичних клапанних стенозiв вул. М.
1 легеневог артерй, клапана аорти, ангiопластика 29 863,00 Амосова, 6,

критично)' коарктацi'i аорти у дiтей м.Ки'iв

2 Стентування коарктацп аорти у дiтей 29 928,00

3
Закриття дефекту мiжпередсердно'i перегородки 34 803,00
оклюлером у дiтей

- - --- ------------·-- -- -----··--

4
Закриття дефекту мгжшлуночковот перегородки 28 517.00
оклюдером у дiтей

5
Закриття дефекту мтжшлуночковог перегородки 29 349,00
спiральною системою у дiтей

.__

6
Закриття вiдкрито'i артергально] протоки сшральною 28 269,00
системою у дiтей

7
Закриття вiдкрито'i артерiальноУ протоки оклюдером у 28 092,00
дггей

8 Ендоваскуляриа артiосептостомiя (процедура Рашкiнда) 28318,00
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у дiтей

9 Зондування порожнин серця у дiтей 28 039,00

10 Стентування легеневот артерп (одним стентом) у дiтей 29 953,00

11
Стентування гiлок легенсвог артерп (двома стентами) у 29 953,00
дiтей

12 Закритгя коронарно-серцевог фiстули спiраллю у дiтей 29 788.00

13 Закриття коронарно-серцево) фiсту ги оклюдером у дiтей 29 852,00

14 Ендоваскулярне протезування клапана легенсвог артерп 28 619,00
у дiтей

15 Закриття артерювенозног колатералi оклюдером у дiтей 29 889,00

16 Закриття артерювенозног колатералi спiраллю у дiтей 29 889,00

17 Закритгя вено-венозног колатералi оклюдером у дiтей 29 934,00

18 Закриття вено-венознот колатералi спiраллю у дiтей 29 993,00

19 Радикальна корекшя тетради Фалла у дiтей 69 142,00

20
Радикальна корекцiя загального артерiального стовбура 95 035,00
у дiтей

21
Радикальна корекuiя дефекту аорто-легеневог 72 140,00
перегородки у дiтей

22
Радикальна корекцiя подвiйного вiдходження 72 226,00
магiстральних судии у дiтей

23
Радикальна корекцiя транспозицп магiстральних артерiй 74 248,00
у дiтей

24
Радикальна корекшя повного перериву дуги аорти у 71 594,00
дiтей

25
Радикальна корекшя атрювентрикулярного септального 87 140,00
дефекту у дiтей

------ -- - - - - --
26 Радикальна корекшя аномалй Ебштейна у дiтей 68 566,00

27 Пластика аортального клапана у дiтей 86 017,00

П тастика або вшивания мтжпередсерднот перегородки, у
28 тому числ! в раз! посднання :з дефектом венозного 67 629,00

синусу, у дiтей

29 Вшивания дефекту мiжшлуночковоi' перегородки у дiтей 68211,00
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- ----

30
Пластика дефекту, у тому числi множинних, 68 186,00
:мiжшлуночково'i перегородки у дiтей

31 Гiбридне закриття дефекту мiжшлуночково'i перегородки 28 788,00

32 Радикальна корекшя складних посднаних вроджених вад 21 118,00
серця у дiтей

33 Усунення коарктацй аорти у дiтей 58 371,00

34 Радикальна корекшя подыйног дуги аорти 54 507,00

35 Радикальна корекшя судию-юго кшьця 54 507.00

36 Усунення субаортального стенозу у дiтей 72 115,00

37 Усунення аортального стенозу у дiтей 73 021,00

38 Усунення надклапанного аортального стенозу у дiтей 73 068,00

39 Радикальна корекшя трипередсердного серця у дiтей 71 440,00

40 Усунення вщкритог артергальног протоки у дiтей 55 453,00

41
Операцiя при синдром! ппоплазй лiвих вiддiлiв серця 95 874,00
(Norwood I) у дiтей

42
Гiбридна операцiя при синдром! ппоплазй лiвих вiддiлiв 45 313,00
серця у дiтей

43 Усунення стенозу легеневот артерп у дiтей 75 375,00

44 Операшя при гiпоплазi'i дуги аорти у дiтей 88 525,00

45 Корекшя AL(R)CAPА у дiтей 71 282,00

46
Радикальна корекцiя часткового аномального дренажу 74 033,00
легеневих вен у дiтей

47
Радикальна корекшя тотального аномального дренажу 80 550,00
легеневих вен у дiтей

48 Протезування клапана серця у дiтей 73 142,00

49 Замiна клапанного легеневого кондугга у дiтей 80 250,00

50 Звужування легенево'i артерй у лггей 54 579,00
-

Накладання системно-легеневого анастомозу при
51 складних вроджених вадах серпя iз збiдненим легеневи:м 58 670,00

кровообггом у дiтей
1--

Гемодинамгчна корекцiя складних вроджених вад серця
-? (операшя накладання кавапульмонального анастомозу 66 299,00:,_

Глена) у дiтей
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Гемодинамiчна корекшя складних вроджених вад серця
53 (операцiя накладання тотального кавапульмонального 80 884,00

анастомозу Фонтена) у дiтей

54 Операцiя Ferrazzi у дiтей 79 072,00

55 Закриття вщкритот артергальног протоки у дiтей 52 528,00

56
Операцiя атрiального переключения при транспозицй 84 170,00
магiстральних артерiй

57 Операцiя Rastelli у дiтей 90 919,00

58 Операцп Ross та Ross - Konno у дiтей 77091.00

59 Операцiя Daшus - Кауе - Stansel 92710,00

60 Процедура Рашкiнда пiд ехоконтролем у дiтей 27 974,00

61 [мпланташя штучного водiя ритму серця у дiтей 24 347,00

62
Експертнi фетальнi (внутрiшньоутробнi) втручання з 28 500,00
приводу патологи серця та магiстральних судии у дiтей

63
Балонна анпопластика та стентування коарктацй аорти у 28 807,00
дорослих (GlJCH)

64
Закриття вшкритот артергальнот протоки оклюдером у 29 608,00
дорослих (GUCH)

65
Закриття мгжшлуночковог, мiжпередсердно·i перегородки 30 036,00
оклюдером у дорослих (GUCH)

66
Закриття вшкритот артергальног протоки сгпралъною 29 608,00
системою у дорослих (GUCH)

67
Ендоваскулярне протезування клапана легенево] артерп 29 508,00
у дорослих (GUCH)

68 Балонна дилятацiя мiтрального клапана у дорослих 35 465,00

69 Ендоваскулярна пластика мiтрального клапана клiпсами 19 082,00

70
Ендоваскулярне протезування аортального клапана у 27 576,00
дорослих

71 Ендоваскулярне закриття парапротезних фiстул 31119,00

72
Закриття вiдкритого овального вгкна оклюдером у 28 105.00
дорослих

73 Закриття прориву синуса Вальсальви оклюдером 26 728,00

74 Стентування порожнистих вен 30 666,00
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75 Стентування легеневих вен 30771,00

76 Ендоваскулярне закритгя вушка лiвого передсердя 26 706,00

77 Балонна атрiосептостомiя у дорослих 28 605,00

78 Фенестрашя iнтими при синдром! мальперфузй 31516,00

79
Стентування iстинного каналу при синдром! 31 046,00
мальперфузй

80
Балонна анпопластика гiлок легеневот артерп при 32 939,00
хронiчнiй тромбоемболй легеневот артерй

81 Стентування вiдкрито'i артертальног протоки 29 884,00

82
Пбридне виконання першого етапу корекцп синдрому 29 889,00
ппоплазп лiвих вiддiлiв серця

83 Ендоваскулярне видалення стороннього тiла 27 195,00

84 Ендоваскулярна бiопсiя ендомiокарда 25 813,00

85
Закриття вiчок пiдключичних артерiй при процедур: 34 366,00
TEVAR

86
Закритгя коронаро-серцевот фiстули спiраллю в 28 025,00
дорослих

87
Закриття коронаро-серцевог фгстули ок цодером у 28 025,00
цорослих

88 Радикальна корекшя тетради Фалла у дорослих (GUCH) 83 676,00

89
Радикальна корекшя субаортального стенозу у дорослих 79 737,00
(GUCH)

90
Пластика дефекту мгжшлуночковот перегородки 77 697,00
синтетичною латкою у дорослих (GUCH)

91
Ушивання дефекту мтжшлуночковот перегородки у 78 763,00
дорослих (GlJCH)

92
Радикальна корекшя часткового аномального дренажу 79 320,00
легеневих вен у дорослих (GUCH)

93 Усунення стенозу легеневог артерп у дорослих (GlJCH) 80 762,00

94 Корекшя аномала Ебштейна у дорослих (GUCH) 79 580,00
- -- ----

Мiнiiнвазивна вi теоасистована торакоскогпчна пластика
95 мгжпсредсерцног перегородки i пластика тристулкового 56 770,00

клапана у дорослих (GUCH)
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96
Протезування мпрального клапана 67 168,00
механiчним/бiологiчним протезом

Протезування мiтрального клапана
97 механiчним/бiологiчним протезом i пластика клапана 69 601,00

серия з використанням синтетичного кшьця

Протезування мiтрального клапана
98 механiчним/бiологiчним протезом i коронарне 73 823,00

шунтування

99
Пластика мiтралы-юго клапана з використанням 63 153,00
синтетичного кiльuя

100
П гастика мiтрального клапана з використанням 67 067,00
синтетичного кiльця i коронарне шунтування

101
Пластика декшькох клапан.в серця з використанням 64 149.00
синтетичних кi тець

102
Протезування аортального клапана 68651,00
механiчним/бiологiчним протезом

Протезування аортального клапана
103 механiчним/бiологiчним протезом i пластика клапана 73 753,00

серця з використанням синтетичного ктльця

Протезування аортального клапана

104
механiчним/бiологiчним протезом i пластика клапана 76 406,00
серця з використанням синтетичного кiльця та
коронарне шунтування

Протезування аортального клапана
105 механiчним/бiологiчним протезом i пластика клапана 68 850.00

серця без використання синтетичного кiльця

Протезування аортального клапана
106 механiчним/бiологiчним протезом i коронарне 77 787,00

шунтування

107
Протезування мiтрального та аортального клапанiв 67 292,00
механiчним/бiологiчним протезом

Протезування мiтрального, аортального клапанiв
108 механгчиим/бюлопчним протезом i коронарне 74 834,00

шунтування

Протезування мпральното, аортального клапанiв
109 механiчним/бiологiчним протезом та п гастика 72 489,00

тристулкового клапана
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Пластика мiтрального клапана з використанням
110 синтетичного к.льця i операцiя радiочастотна абляцiя- 65 914.00. .тзоляшя пегеневих вен

Протезування мiтрального клапана
111 механiчним/бiологiчним протезом i операцiя 63 343,00

радiочастотна абляцiя-iзоляцiя легеневих вен

1 [ротезування мпрального та аортального клапанiв
112 механiчним/бiологiчним протезом i операцiя 68 735,00

радiочастотна абляцiя-iзоляцiя легеневих вен

113 Закрита мпральна комiсуротомiя 59 718,00

114
Репротезування аортального клапана 70 982,00
механiчним/бiологiчним протезом

115
Репротезування аортального та мпрального клапангв 69 523,00
механiчним/бiологiчним протезом

-

1 16
Репротезування мiтрального клапана 67 158.00
механiчним/бiологiчним протезом

117 Репротезування клапана серця i пластика 75 943,00

Мiнiiнвазивна вiдеоасистована торакоскопiчна пластика
118 мггрального клапана з використанням синтетичного 65 797,00

кгльця

119
Мiнiiнвазивне вiдеоасистоване торакоскогпчне 24 168,00
клiпування вушка лiвого передсердя у дорослих

120
Пбридна операшя - стентування коронарних артерiй з 70 440,00
одночасним репротезуванням клапангв серця

121 Ендоваскулярне протезування клапана серця (ТАVI) 29 224.00

Протезування аортального клапана
122 мехаючним/бюлог+чним протезом з верхньот серединно)' 75 695.00

мппстернотомй

Протезування аортального клапана

123
механiчним/бiологiчним протезом з використанням 75 484,00
мiнiiнвазивного вiдеоасистованого торакоскопiчного
доступу

Протезування аортального клапана
124 механiчним/бiологiчним протезом з верхньог серединног 74 604,00

мiнiстернотомi'i у вагiтних
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Протезування аортального клапана з використанням
125 мшiiнвазивного вiдеоасистованого торакоскопiчного

доступу у вагiтних
75 310,00

126
Клапанзберiгаючi операцй при аневризмах аорти (за
методом Девiда, Якуба. Гемi-Девiда)

84 846,00

127
Експертне стентування при стабiльнiй сгенокардп
стентом з лгкувальним покриттям

26 627,00

128
Експертне стентування при гострому коронарному
синдром! стент-системою без лiкувального покриття

26 627,00

129
Стентування коронарних артерiй з використанням
внутрiшньосудинного ультразвукового дослтдження

26 627,00

130
Стентування коронарних артерiй з використанням
ротаблятора

26 627,00

13 1
Коронарне шунтування при багатосудивному ураженнi
iз штучним кровообiгом

70 887,00

132
Коронарне шунтування при багатосудинному ураженнi
без штучного кровообiгу на працюючому серш

59 735,00

133
Коронарне шунтування i резекцiя аневризми шлуночка
серця з його реконструкшсю

71 253,00

Коронарне шунтування i резекцiя аневризми шлуночка
134 серця з його реконструкшсю та пластика мiтрального

клапана

71 973,00

Коронарне шунтування i резекшя аневризми шлуночка
135 серця з йога реконструкцию та протезування

мiтралыюго клапана
72 236,00

Експертна дiагностика та хiрургiчне лiкування iшемiчноi"
136 кардiомiопатi'i iз застосуванням коронарного шунтування 59 318,00

та стовбурових клпин

13 7 Коронарне шунтування i процедура MAZE 70 590,00

13 8
Коронарне шунтування i резекшя аневризми шлуночка
серця з йога реконструкшсю та процедура MAZE

69 902,00

139 Мiнiiнвазивне коронарне шунтування 58 412,00

140
Гiбридна операцiя - стентування коронарнот артерп i
коронарне шунтування

59 140,00

141
Протсзування мiтральн_ого клап~~а при гнфекшйному
ендокардип в умовах ппертермп

73251,00
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142
Протезування мпрального клапана бiопротезом при 73 723,00
тнфекшйному ендокардип в умовах ппертермп

143
Протезування аортального клапана при iнфекцiйному 73 605,00
ендокардитi в умовах ппертермй

144
Протезування аортального клапана бiопротезом при 75 357,00
гнфекшйному ендокардитi в умовах ппертермй

Протезування аортального клапана i пластика
145 мпрального клапана при iнфекцiйному ендокардип в 79 061,00

умовах ппертермп

146
Пластика мiтра тьного клапана при гнфекшйному 73 075,00
ендокардип в умовах ппертермй

147
Пластика тристулкового клапана при iнфекцiйному 75 167,00. . ...
ендокардип в умовах ппертермп

148
Протезування аортального та мiтрального клапанiв при 77 082,00
iнфекцiйному ендокардитi в умовах ппертермй

Протезування аортального клапана i пластика абсцесу
149 кореня аорти при гнфекшйному ендокардип в умовах 73 240,00

. . ..ппертермп

150
Операшя з приводу електродного сепсису при 75 355,00
iнфекцiйному ендокардитi в умовах ппертермй

151
Видалення стороннього тiла при iнфекцiйному 72 223,00. . ...ендокардип в умовах ппертермп

152
Репротезування мiтрального клапана при iнфекцiйному 74 105,00
ендокардитi в умовах ппертермп

153
Репротезування аортального клапана при iнфекцiйному 74 295,00
ендокардитi в умовах ппертермй

154
Репротезування аортального та мпрального клапанiв при 77 072.00
шфекшйному ендокардит! в умовах ппертермп

155
Репластика тристулкового клапана при iнфекцiйному 74 759,00
ендокардитi в умовах ппертермп

Протезування аортального клапана i пластика абсцесу

156
кореня аортита iмп тангашя епiкардiальних електродiв i 76 270,00
iмплантацiя штучного водiя ритму серця при
iнфекцiйному ендокардип в умовах ппертермп

157
Мiнiiнвазивне вiдеоасистоване торакоскогпчне 63841,00
видалення пухлини серця
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158 Видалення пухлини серця 65213,00

159 Видалення пухлини серця i коронарне шунтування 67221,00

160
Видалення пухлини серця i протезування клапана 63 857,00
механiчним/бiологiчним протезом

161
Видалення пухлини серця i пластика клапана з

64 062,00
використанням синтетичного кшьця

Видалення пухлини серця i протезування клапана
162 механiчним/бiологiчним протезом та коронарне 67 259,00

шунтування

Видалення пухлини серця i пластика клапана з
163 використанням синтетичного кшьця та коронарне 69 889,00

шунтування

164
Видалення пухлини серця i пластика двох клапанiв з 63 928,00
використанням синтетичних ктлець

Видалення доброякiсно'i пухлини серця i пластика двох
165 клапанiв з використанням двох синтетичних кiлець та 70 604,00

коронарне шунтування

166
[мпланташя двокамерного штучного водiя ритму серця 12 787,00
(DDD)

167 Замiна двокамерного штучного водiя ритму серця (DDD) 12 744,00

168
Тмпланташя двокамерного штучного водiя ритму серця з 12 744,00
частотною адапташею (DDDR)

169
Замiна двокамерного штучного водiя ритму серця з 12 787,00
частотною адапташсю (DDDR)

170
Iмплантацiя однокамерного штучного водiя ритму серця 12 787,00
з частотною адапташею (SSTR)

171
Замiна однокамерного штучного водiя ритму серця з 12 781,00
частотною адапташсю (SSTR)

172
Тмплантацiя ресинхронiзацiйного трикамерного 14 327,00
штучного водiя ритму серця (CRT-p)

173
Замiна ресинхронгзашйного трикамерного штучного 14 311,00
водiя ритму серця (CRT-p)

174
Радiочастотна абляцiя при життезагрозлив.й тахгкардй з 13 359,00
навггашею
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175 Радiочастотна абляшя субстрату при 13 349,00
суправентрикулярнiй тахгкардй (класична)

176
Радючасгогна абляцiя субстрату при 13 395,00
суправентрикулярнiй тахгкардй (з наыгашсю)

177 Радiочастотна абляцiя-iзоляцiя легеневих вен 13 370,00

178
I:мплантацiя однокамерного кардiовертера- 12 787,00
дефiбрилятора

179 Замгна однокамерного кардювертера-дефэбрилятора 12 781.00

180 Гмп танташя двокамерного кардiовертера-дефiбрилятора 12 780,00

181 Замша двокамерного кардювертера-дефгбрилятора 12 808,00

182
Iмплантацiя ресинхронiзацiйного трикамерного 14 418,00
кардiовертера-дефiбрилятора (CRT-D)

183 Замiна ресинхронiзацiйного трикамерного 12 787,00
кардiовертера-дефiбрилятора (CRT-D)

184 Процедура вiдновлення ритму при тахiкардiях (Е]Т) 9 149,00

185 Операцiя екстракцп електродiв 15 965,00

186
Операцiя екстракцп електродiв при iнфекцiйному 16 238,00
(електродному) ендокардитi

187 Тромбектомтя iз легеневот артерп 80 318,00
---

188
Тромбектомiя iз легенево] apтepi'i i коронарне 85 152,00
шунтування

189
Тромбектомтя iз легеневог артерй i пластика 80 352,00
тристулкового клапана

190
Тромболiтична терапiя при тромбоемболii' легеневоi' 78 212,00
артерй (ТЕЛА)

191
Iмплантацiя тимчасового САVА-фiльтра при 27 730,00
тромбоемболп легеневог артерп (ТЕЛА)

Видалення тимчасового та встанов гення поспйного
192 САVА-фiльтра при тромбоемболй легеневот артерп 27 730,00

(ТЕЛА)

Протезування аортального клапана, висхщног грудноi'
193 аорти з регмплантацгею коронарних судии (за методом 85 769,00

Бента ша де Боно)
,__ __ -1---------

194 Протезування аортального клапана, висхтдног грудног 90 473,00
аорти з ретмпланташею коронарних судин i коронарне
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шунтування

195 Супракоронарне протезування висхшног аорти 90 266,00

196
Супракоронарне протезування висхiдноi' аорти i 94 754,00
коронарне шунтування

Протезування аортального клапана, висхiдноi' груднот
197 аорти з регмпланташсю коронарних судии (за методом 85 088,00

Бенталла де Боно) з верхньог ссрединнот мiнiстернотомii'

Протезування аортального клапана. висхшнот грудноi'

198
аорти з регмпланташгю коронарних судии (за методом 95 605,00
Бенталла де Боно) з використанням мiнiiнвазивного
вiдеоасистованого торакоскопiчного доступу

Протезування аортального клапана, висхщног трудно)

199
аорти з регмплвнташсю коронарних судин (за методом 83 456,00
Бенталла де Боно) з верхньот серединнот мiнiстернотомii'
у ваптних

Протезування аортального клапана, висхiдно1 грудно1

200
аорти з регмпланташсю коронарних судии (за методом 94 817,00
Бенталла де Боно) з використанням мiнiiнвазивного
вiдеоасистованого торакоскопiчного доступу у вагiтних

Протезування низхiдноi' аорти при коартацй аортита

201
протезування аортального клапана, висхiдноi' грудног 88 814,00
аорти з регмпланташсю коронарних судин (за методом
Бенталла де Боно) i коронарне шунтування

202
Переключения судин дуги аорти. операшя Debrancl1ing 52 769,00
(частковий, субтотальний, повний Debrancl1ing)

Переключения судин дуги аорти (субтотальний,

203
тота тьний Debranching) в поеднанн! iз супракоронарним 89 872,00
протезуванням висхiдноУ аорти через евенцiйну
стернотомiю

204
Ендопротезування уражень дiлянок аорти одним або 35 972,00
лвома судинними ендографтами

205 Ендопротезування грудноi' аорти (TEVAR) 35 972,00

206 Ендопротезування черевно) аорти (EVAR) 35981,00

Протезування клапана, висхiдноi' частини аорти, дуги
207 аортита низхiдноi' трудно) аорти до дiафрагмального 94 314,00

рiвня i TEVAR

208 Протезування аортального клапана. екзопротезування
90 253,00
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висхщног частини аорти

Протезування аортального клапана, висхiдно'i частини
209 аорти, дуги аорти та низхщног грудно) аорти до 89 149,00

дiафрагмального рiвня

210 Екзопротезування висхiдно"i частини аорти 55 392,00

Протезуванпя аортального клапана, екзопротезування
211 висхiдно'i частини аорти з верхньот серединнот 76 520,00

мiнiстернотомi"i

Протезування аортального клапана, екзопротезування

212
висхщног частини аорти з використанням 76 375,00.. . .
мгнпнвазивного вгдеоасистованого торакоскошчного
доступу

Протезування аортального клапана. екзопротезування
213 висхшног частини аорти з верхньог серединног 76 063,00

мппстсрнотомй у вагiтних

Протезування аортального клапана. екзопротезування

214
висхгднот частини аорти з використанням 76 270,00
мiнiiнвазивного вiдеоасистованого торакоскопiчного
доступу у вагiтних

215
Екзопротезування висхгдно) частини аорти з верхньо) 56001,00
серединноi' мiнiстернотомii'

Екзопротезування висхiдно'i частини аорти з
216 використанням мiнiiнвазивного вiдеоасистованого 52 572,00

торакоскотпчного доступу

217
Екзопротезування висхгдно] частини аорти з верхньот 54721,00
серединно] мiнiстернотомi'i у вагiтних

Екзопротезування висхiдноi' частини аорти з
218 використанням мiнiiнвазивного вщеоасистованого 54 446,00

. .торакоскошчного доступу у ваптних

219
Протезування аортального клапана, екзопротезування 94 434,00
висхiдноi' частини аорти i коронарне шунтування

220 Протезування iнфраренального вiддiлу черевнот аорти 68 604,00

Операцп при травмi середостiння та грудно'i клпини з
221 ураженням серия та магiстральних судин iз штучним 77 658,00

кровообiгом

222
Операцп при травмi без ураженшr серця та 51 126.00
мапстральних судии
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223 Пластика мiтрального клапана при кардiомiопатi"i 63 534,00

224 Протезування мiтрального клапана при кардiомiопатii 87 464

225 Операцiя Ferrazzi 66 393,00

226 Операцiя Ferrazzi i коронарне шунтування 70 719,00

Iмплантацiя систем механiчно'i пiдримки роботи серця
227 (систем моно- та бiвентрикулярного обходу шлуночкiв 70 478,00

серця - штучного серця)

228 Перикардектомiя при ексудативному перикарлип 32 018,00

229 Перикардектомiя при констриктивному перикардип 50 467,00

230 Пункшя перикарда 29 507,00

Трансплантацiя серця/комплексу "серце - леген!" або

231 пiсля перенесено'( трансплантапп серця/комплексу 358 526,00
..серце - леген!"

232
Кесарiв розтин у вагiтних з патолопсю серця та 39 065,00
магiстральних судии, у тому числi плоду

233
Фiзiологiчнi пологи у вагiтних з патологию серця та 23 443,00
магiстральних судии, у тому числi плоду

234 Стентування сонних артерiй 24 783,00

235 Ендартерiоектомiя сонних артерiй 20 677,00

236 Стентування нирково'i apтepi'i 24 783,00

237
Комп'ютерна томографiя двох анатомiчних зон при 19 712,00
аневризм: аорти

238 Комп'ютерна томографiя коронарних артерiй 10 770.00

239 Магнiтно-резонансна томографiя областi серця 11 898.00

240 Коронарографтя трансрадiалы-шм доступом 11 556,00

241 Коронарографгя трансфеморальним доступом 11 565,00

242 Електрофiзiологiчне дослiдження 12 886,00

243 Радiочастотна абляцiя у дiтей 12 887,00

244 Вiдкрита мiтральна комiсуротомiя 65 680,00

245 Аортальная вальвалотомiя та пластика клапана 66 989,00

246
Екзопротезування висхшнот аорти i коронарне 60 746,00
шунтування
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247 Пластика тристулкового клапана 70 099,00

248 Протезування тристулкового к шпана 65 454,00

249 Пластика тристулкового клапана у дiтей 68 822,00

250 Пластика мггрального клапана у дiтей 68 732,00

251
Пластика дефекту м.жпсредсердног перегородки у 78 813,00
дорослих (GUCH)

252 Лазерна або клейова венозна абляцiя 10 277,00

*У разi коли пiд час надання вiдповiдноi' послуги витрати на медичнi вироби перевищують 1 ООО
гривень, тариф за одиницю послуги збшьшуетъся на таку суму в межах бюджетного фiнансування
нового механiзму фiнансового забезпечення надання третиннот (високоспешашзованот) медичног
допомоги

ЗАМОВНИК ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ
МЕДИЧНИХ НАУК УКРхши

Державна установа «Нашональний
iнститут серцево-судинно'i xipypгi'i iм.
М.М. Амосова Нацiонально'i академй

медичних на к Ук аiни»

Miсцезнаходження
Адреса: вул. Герцена, 12,
м. Китв, 04050
Телефон: (044)489-39-81

Мiсцезнаходження
Адреса: вул. М. Амосова, 6
м. Китв, 03038
Телефон: (044)- 483-22-02
Елект онна ад еса: aшosova.oгg gшail.coш
Код згiдно з €ДРПОУ :05493562

Реквтзити рахунку:
UA70820 I 720343100001000006404
в ДJ<;(i~ м. Киев]

. *

Реквiзити рахунку:
lJA688201720343100002000009413
в ДКСУ ум. Киев!


