МЕРЕЖА ВЕТЕРИНАРНИХ ЦЕНТРІВ «АЛДЕН-ВЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ
WWW.ALDENVET.UA

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ТВАРИН В МЕРЕЖІ ВЦ «АЛДЕН-ВЕТ»
Звертаємо Вашу увагу, що мережа ветеринарних центрів «Алден-Вет» працює по системі
договірних відносин і надає ветеринарну допомогу тільки після підписання відповідного договору (див. Додаток в кінці прайс-листа). Ми не обслуговуємо тварин, які не пройшли щорічну
вакцинацію від сказу.
Прийняття у стаціонар (в готель) здійснюється тільки за умови наявності щеплень! У ціни на послуги не входить вартість деяких ліків. Переконливе прохання повідомляти максимально точну і
правдиву інформацію про стан і почуття тварини, наявності хронічних захворювань.
З 22.00 до 7.00 діє нічний тариф: +50% на всі послуги та вакцинацію. Послуги, не зазначені в
прас-листі, оплачуються на договірній основі. Надавайте коректну контактну інформацію, що
б лікарі могли оперативно інформувати Вас про стан Вашої тварини.

ВІДМОВА У ПРИЙОМІ
Мережа ветеринарних центрів «Алден-Вет» залишає за собою право відмовити у прийомі
тварини, якщо:
1.
Клієнт відмовляється від підписання договору.
2.
У ветеринарному паспорті тварини відсутні відмітки про вакцинацію проти сказу.
3.
Власник тварини не досяг повноліття.
4.
Тварина агресивна.
5.
Власник тварини знаходиться в стані алкогольного / наркотичного сп’яніння.
6.
Власник тварини поводиться на території клініки неадекватно, використовує ненормативну лексику.
7.
Власником тварини повністю або частково не виконується перелік приписів і рекомендацій лікаря.
8.
Власник надає свідомо неправдиву інформацію про стан тваринного і/або перебігу
захворювання.
9.
Існує заборгованість за надані послуги в будь-який з клінік мережі ВЦ «Алден-Вет».
Пам’ятайте, що гарантією успішного одужання і гарного самопочуття Вашої тварини є не
тільки оперативне звернення за ветеринарною допомогою, але і беззаперечне, суворе дотримання плану лікування і рекомендацій лікаря!
Життя і здоров’я Вашої тварини у ваших руках!
У разі виникнення спірних або конфліктних ситуацій, питань до адміністрації, скарг, подяк та
пропозицій, Ви можете звернутися за номерами Лінії довіри. Спеціаліст надасть необхідну
інформацію, психологічну підтримку та консультацію з наявної проблеми
Філософією ВЦ «Алден-Вет» є професіоналізм і бажання почути клієнта.
Консультування по телефону довіри ґрунтується на декількох базових принципах: анонімність,
конфіденційність і толерантність.
Ми завжди відкриті для діалогу.

ЛІНІЯ ДОВІРИ «ЛІВОГО БЕРЕГА»
(044) 227 52 97

ЛІНІЯ ДОВІРИ «ПРАВОГО БЕРЕГА»
(044) 362 44 42

ГРАФІК РОБОТИ
З 10.00 ДО 18.00
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1. ПРИЙОМ І КОНСУЛЬТАЦІЯ
Прийом (первинний) 									
Прийом (повторний за поточним захворюванням) 					
Прийом фахівця по рептиліям, гризунам (первинний) 				
Прийом фахівця по рептиліям, гризунам (повторний) 				
Прийом циркових і зоопаркових тварин 						
Консультація фахівця (без тварини) 							
Консультація розгорнута з питань догляду та утримання 				
Консультація за результатами аналізів 						
Консультація вузького спеціаліста (дерматолога, кардіолога, інфекціоніста, невролога, онколога тощо) 										
Консультація вузького спеціаліста повторна (дерматолога, кардіолога, інфекціоніста, невролога, онколога тощо) 								
Консультація зоопсихолога (виклик фахівця додому) 				
Консультація дієтолога зі складанням індивідуальної дієти 			
Консультація дієтолога повторна (корекція дієти) 					
Виклик вузького фахівця в неробочий час 						

150
75
300
200
500
100
150
85
350
200
500
400
200
500

2. ТЕРАПЕВТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
Аутогемотерапія 									
Бинтова пов’язка (накладення/перев’язка) 						
Введення препарату:
- вагінальне 									
- оральне 										
Взяття проби крові 									
Гемотрансфузія (1 сеанс) 								
Забір крові з видачею направлення 						
Забір сперми 										
Забір крові у донора 									
Зондування шлунка (без вартості анестезії) 					
Вимірювання ВГД 									
Інсталяція очних крапель:
- більше 4 разів на добу (стаціонар) 						
- більше 10 разів на добу (стаціонар) 						
Інтравітреальне введення 								
Інфузійна терапія (вага 0-20 кг):
- I категорія 									
- II категорія 									
Інфузійна терапія (вага 20-40 кг):
- I категорія 									
- II категорія 									
Іфузійна терапія (вага понад 40 кг):
- I категорія 									
- II категорія 									
Інтенсивна терапія (більше 12 годин) 						
Реанімаційна інфузійна терапія:
- вага 0-20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
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100
95
50
35
50
400
50
500
400
400
200
95
135
75
250
300
385
450
425
550
500
350
600
650

2. ТЕРАПЕВТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
Інфузія підшкірна (5-15 хв) 							
Ін’єкція:
- венна струменева 								
- внутрішньовенно 								
- внутрішньочеревна 								
- внутрішньосуглобова 								
- підшкірна, внутрішньом’язова - 1 од. 					
- підшкірна, внутрішньом’язова - 2 од. 					
- підшкірна, внутрішньом’язова - 3 од. 					
- підшкірна, внутрішньом’язова - 4 од. 					
Катетеризація вени з постановкою катетера:
- коти і собаки 								
- кошенята, цуценята, фретки, тварини вагою менші за 1 кг
Катетеризація сечового міхура:
- псові 									
- суці 										
- коту (без підшивання) 							
- коту (з підшиванням) 							
- кішці 										
Клізма (при копростазі) 							
Клізма:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Лонгет (накладення) 								
Масаж молочної залози:
- 1 сеанс 									
- зі зціджуванням молока 							
Масаж сечового міхура 							
Новокаїнова блокада 								
Новокаїнова блокада з гідрокортизоном (внутрішньосуглобова)
Обробка (без вартості препаратів) 					
Обробка повік (без вартості препаратів) 			
Обробка від ектопаразитів (без вартості препаратів) 			
Обробка п/о швів 								
Обробка ротової порожнини (1 процедура) 				
Отоскопія 									
Офтальмоскопія 								
Параанальний синусит (промивання синусів) 				
Парабульбарна блокада 							
Промивання сечового міхура 						
Промивання шлунка 								
Промивання порожнин 							
Промивання препуціальної порожнини 					
Реєстрація ветеринарного паспорта 					
Ретробульбарна блокада 							

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

65
65
45
85
100
15
25
35
45
95
150
150
215
150
175
225
750
125
175
350
200
85
150
65
95
125
75
85
30
65
80
95
110
150
150
125
300-800
120
75
55
125
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2. ТЕРАПЕВТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
Родопоміч (перші 2 години) 							
Родопоміч (за кожну наступну годину) 					
Санація параанальних синусів (чистка параанальних залоз)
Санація порожнини через дренаж 						
Санація слухового проходу (чистка вух):
- I категорія 									
- II категорія 								
Зняття внутрішньовенного катетера 						
Субкон’юнктивальна блокада 							
Видалення кліща 									
Фіксація тварини (1 лікар) 							
Фіксація агресивної тварини (1 лікар)

350
175
125
115
75
125
25
125
35
50
250

3. ЕВТАНАЗІЯ
Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу! У мережі ВЦ «Алден-вет» евтаназія проводиться СУТО
за медичними показаннями невиліковно хворим тваринам!
МИ НЕ ПРОВОДИМО ЕВТАНАЗІЮ КЛІНІЧНО ЗДОРОВИМ ТВАРИНАМ або тваринам, захворювання яких піддається лікуванню.

Евтаназія:
- вага тварини до 10 кг 								
- вага тварини 10-20 кг 								
- вага тварини 20-40 кг 								
- вага тварини понад 40 кг 							
Евтаназія (черепахи, ящірки, гризуни) 					
Евтаназія рептилій:
- до 5 см 										
- більше 5 см 						

500
550
650
750
250
150
300

4. ВАКЦИНАЦІЯ І ЧІПУВАННЯ
Вакцинація кролів:
- моновалентною вакциною 							
- двовалентною вакциною 							
Вакцинація моновалентною вакциною: 					
Вакцинація моновалентною вакциною (сказ) 				
Вакцинація полівалентною вакциною:
- без сказу 										
- зі сказом
Вакцинація Puгevаx 									
Чіпування (з вартістю чіпа)
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100
110
150
150
320
400
400
500

5. ЕНДОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ *
Пройти ендоскопічні дослідження можна за адресою:
Лівий берег м. Харківська, вул. А. Ахматової, 16а
Риноскопія:
- первинна 									
- повторна 										
Цистоскопія 								
Цистоскопія (контрольна) 						
Відеогастроскопія 							
Відеогастроскопія (контрольна) 					
Бронхоскопія 								
Колоноскопія:
- пряма 									
- ободова 									
Ендоскопічне лікування хронічного отиту/видалення сірчаних
пробок
Езофагоскопія 								
Мерінгоскопія 								
Трахеоскопія 								
Кольпоскопія, вагіноскопія 						
Ларингоскопія 								
Артроскопія (діагностика):
- ліктьовий суглоб 							
- плечовий суглоб 							
- колінний суглоб

850
750
1050
850
1150
950
1350
800
950
850
1050
950
100
1000
950
1050
1150
950

6. КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
Послуга надається в діагностичному центрі клініки на вул. Героїв Дніпра, 18
КТ:
- 1-а зона*** 									
- 2-а зона 										
- кожна наступна 							
КТ із застосуванням контрасту***
- 1-а зона** 									
- 2-а зона 									
- кожна наступна 							

950
850
650
1050
950
750

* Послуги вказані без вартості анестезії та роботи анестезіолога
** 1 зона - 30 см
*** послуга без вартості контрастної речовини

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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6. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Видача висновку про наявність/відсутність дисплазії ліктьового і тазостегнового суглобів* 										
Видача сертифіката про ступінь вивиху колінної чашечки (Patellar luxation)
Висновок рентгенолога (письмово) 							
Запис результатів УЗД на диск 							
Комплексне УЗД-обстеження 							
Мієлографія (без вартості контрасту і рентгена) 				
Рентгенографія:
- 1-ї проекції 									
- 2-ї проекції 									
- 3-ї і подальших проекцій 							
Рентгенівський знімок (запис на носій) 						
УЗД (очей, шлуночків мозку, щитоподібної залози, суглоба) 		
УЗД абдомінальне 									
УЗД одного органу 									
Урографія (без вартості контрасту) 						
Уроцистографія з подвійним контрастуванням
(без вартості контрасту)
ЕКГ:
- без видачі висновку 								
- з видачею висновку 								
- в стрес режимі (під навантаженням) 					
Ехокардіографія 									
Ехокардіографія (повторна протягом 1 місяця) 				
Ехокардіографія (з векторним аналізом)

1800
500
150
50
950
750
240
210
175
50
350
350
250
450
500
175
350
650
475
350
650

7. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Біохімічне дослідження 1 показник:
- Амілаза 									
- АлТ 										
- Білірубін 									
- ГГТ 										
- Глюкоза 									
- Калій 									
- Кальцій 									
- Креатинін 									
- ЛДГ 										
- Ліпаза 									
- Магній 									
- Сечовина 									
- Загальний білок 								
- Холестерин 								
- Лужна ф-за 								
- Фосфор 			
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160
90
80
90
90
120
90
90
90
180
90
90
90
90
90
90

7. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- Натрій 									
- КФК МВ 										
- Макроелементи 								
- Електроліти 									
- 3 показника (панкреатичний профіль) 					
- 4 показника (панкреатичний профіль) 					
- 8 показників (печінковий профіль -1) 					
- 4 показника (печінковий профіль -2) 					
- 2 показника (нирковий профіль -2) 					
- 4 показника (серцевий профіль) 						
- 7 показників (нирковий профіль) 						
Біохімічне дослідження (16 показників) 					
Клінічний аналіз крові (коти, собаки) 					
Клінічний аналіз крові (кролики, тхори) 					
Дослідження крові:
- анаплазмоз 									
- бабезіоз 										
- базофільна зернистість в еритроцитах 					
- гемоплазмоз 									
- дирофіляріоз 									
- згортання (1 проба) 							
- СРБ 										
- тромбоцити 									
- LE-феномен 									
- на сумісність (1 проба) 							
- на сумісність (повторне) 							
- «трійка» (лейкоцити, еритроцити, гемоглобін) 				
- ерліхіоз 									
- гемобатенельоз 								
Жовчні кислоти 									
Імуноферментний аналіз:
- на гормони (кортизол) 							
- на гормони (Т4) 									
- мікоплазмоз 									
- токсоплазмоз 									
- хламідіоз 										
- FVP, FHV, FCV 									
- IgMCPV + CDV 									
- FCoV 									
Дослідження сечі 									
Дослідження сечі:
- нефрологічне 								
- атипові клітини 									
- жовчні пігменти 									
дослідження:
- аллергопроба - 1 од. 								
- асцитичної рідини 								
- копрограма

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

90
155
120
240
270
340
290
190
175
240
290
460
195
195
100
100
60
85
100
65
150
65
160
65
50
80
100
100
650
280
280
250
250
250
650
650
650
125
190
190
65
25
160
150
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7. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження мазка-відбитка:
- з вуха / шкіри / рогівки 							
- зішкріб з вушного каналу 							
- дослідження пера 								
- вагінальне 									
- урогенітальних виділень 							
Дослідження на мікроспорію за допомогою лампи Вуда 		
Дослідження калу на яйця глистів 						
Спермограма 									
Цитологічне дослідження:
- синовіальної рідини 								
- спинномозкової рідини 							
- атипові клітини 									
- секрет передміхурової залози 						
- вмісту передньої камери ока 						
- вагінально-цитологічне (для визначення термінів овуляції) 		
- бурситного пунктату 								
- випітної рідини 									
Діагностичне дослідження (зішкріб DERMAKIT) 			
Посів на DERMAKIT 								
Взяття проб для гістології, цитології, бакпосіву 				
Взяття проб крові з видачею направлення 					

100
100
100
200
200
65
100
210
210
210
200
200
210
225
210
225
350
225
50
50

8. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
Прийом офтальмолога первинний 					
Прийом офтальмолога повторний 						
Діагностика флюоресцином 						
Інтравітреальне введення 							
Обробка повік* 									
Офтальмоскопія 								
Ретробульбарна блокада 							
Субкон’юнктивальна блокада 						
Фіксація випавшої залози 3-го повіка (1 око) 				
Фолікулярний кон’юнктивіт (1 око-кюретаж 3-го повіка) 		
Шунтування передньої камери ока 					
Очищення ока (1 сеанс) 							
Промивання слізних каналів 							
Тест Ширмера (обидва ока) 							
* Послуги вказані без вартості препаратів
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350
200
115
75
75
85
130
130
800
150
1650
40
250
100

9. АНЕСТЕЗІЯ
Інфільтраційна анестезія 								
Медсон (поверхнева седація) кота, фретки, гризуна 				
Медсон (поверхнева седація собак):
- вага до 20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Загальна анестезія кота, фретки, гризуна 					
Загальна анестезія собаки:
- вага до 20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Постановка венного порту (без вартості порту і анестезії) 			
Провідникова анестезія 								
Реанімація важких станів 								
Стоматологічна анестезія:
- 1 категорія 									
- 2 категорія 									
- 3 категорія 									
- 4 категорія 									
Послуги анестезіолога під час хірургічного втручання (в залежності від
категорії анестезіологічного ризику):
- I категорія* 									
- II категорія* 									
- III категорія* 									
- тварині з хронічними захворюваннями* 					
Послуги реабілітолога (1 година)* 							
Епідуральна анестезія 				

150
200
250
400
450
350
400
500
600
650
130
1350
950
1100
1200
1250
250
400
450
550
250
500

* Послуги вказані без вартості препаратів

10. ДЕРМАТОЛОГІЯ
Прийом дерматолога первинний 							
Прийом дерматолога повторний 							
Дослідження мазка-відбитка/зішкріб
- з вуха/шкіри/рогівки/вушного каналу/шерсть/перо 			
Дослідження на мікроспорії за допомогою лампи Вуда 			
Дослідження нативного поверхневого/глибокого зіскрібка шкіри
Санація слухового проходу (чистка вух):
- I категорія 									
- II категорія 									
Цитологічний тест 									
Алергопроба (1 од.) 								
Діагностичний тест на наявність бліх

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

350
200
100
65
85
75
115
210
25
30
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11. ОНКОЛОГІЯ
Прийом онколога первинний 								
Прийом онколога повторний 							
Взяття біопсії 										
Тонкоголкова біопсія 									
Хіміотерапія (1 сеанс, внутрішньовенна інфузія):
- I категорія 									
- II категорія 								
- III категорія

350
200
150
150
450
550
750

12. КАРДІОЛОГІЯ
Прийом кардіолога первинний 						
Прийом кардіолога повторний 						
ЕКГ:
- без видачі висновку 								
- з видачею висновку 								
- в стрес режимі-під навантаженням 					
Ехокардіографія 									
Ехокардіографія (повторна протягом 1 місяця) 				
Ехографія (векторний аналіз) 						
Перикардіоектомія 								
Перикардіотомія

350
200
150
250
450
475
350
650
1950
1750

13. СТОМАТОЛОГІЯ
Прийом стоматолога первинний 							
Прийом стоматолога повторний 							
Діагностика
Прицільний дентальний рентгенівський знімок + цифровий візіограф 		
Пародонтологічний огляд (заповнення карти) 					
Пародонтологія
Клаптева операція (1 квадрант) 							
Гінгівопластика (1 квадрант) 								
Гінгівектомія (1 квадрант) 								
Кюретаж закритий (1 квадрант) 							
Кюретаж відкритий/Root planing (1 квадрант)
Лікування періодонтиту:
- 1 ступінь (1 квадрант) 								
- 2 ступінь (1 квадрант) 								
- 3 ступінь (1 квадрант) 								
- 4 ступінь (1 квадрант) 								
Сеанс лікування апаратним світлом Luxdent 					
Санація зубо-ясеневих кишень апаратом Waterpik (вся ротова порожнина)
Медикаментозна обробка ротової порожнини 					
Проф. чистка зубів: механіка/УЗ скелер/полірування емалі (1 квадрант) 		
Зняття зубного нальоту апаратом Air Flow (1 квадрант)
12
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350
200
150
250
700
700
490
400
750
200
400
500
650
150
350
250
500
350

13. СТОМАТОЛОГІЯ
Апаратна чистка зубів (мікроматор) у пацієнтів з 1 ступенем перідонтиту
Введення антимікробних препаратів в зубо-ясеневі кишені (1 квадрант)
Видалення зубів
Собаки
Тимчасовий зуб (будь-який, крім ікла) 						
Тимчасове ікло (закритим способом) 						
Тимчасове ікло (відкритим способом) 						
Постійне ікло (пацієнт до 5 кг) 							
Постійне ікло (пацієнт від 5 до 15 кг) 						
Постійне ікло (пацієнт більше 15 кг) 						
Постійний зуб однокореневий (закритим способом) 				
Постійний зуб однокореневий (відкритим способом) 				
Постійний зуб двокореневий (закритим способом) 					
Постійний зуб двокореневий (секційним способом) 				
Постійний верхній четвертий премоляр (секційним способом) 			
Постійний нижній перший моляр (секційним способом) 				
Постійний трикореневий зуб (секційним способом) 			
Видалення зламаних коренів постійних зубів (відкритим способом - 1 корінь)
Кішки/коти
Тимчасовий зуб (будь-якого, крім ікла) 						
Тимчасове ікло (закритим способом) 						
Тимчасове ікло (відкритим способом) 						
Постійне ікло (відкритим способом) 						
Постійний зуб однокореневий (закритим способом) 				
Постійний зуб однокореневий (відкритим способом) 				
Постійний зуб двокореневий (закритим способом) 					
Постійний зуб двокореневий (відкритим способом) 				
Постійний нижній перший моляр (відкритим способом) 				
Постійний верхній четвертий премоляр (секційним способом) 			
Каудальна екстракція (крім ікл і різців) 						
Тотальне видалення зубів (Full mouth extraction)
					
Лікування резорптивних уражень у кошачих (FORL)
Реставрація фотополімером (1 стадія FORL) 					
Видалення кореня ураженого зуба (1-й тип ураження) 				
Ампутація коронки ураженого зуба (2-й тип ураження - 1 зуб)
			
Ендодонтичне лікування/лікування зубних каналів
Мед.обробка/пломбування 1-го каналу (будь-який зуб, крім ікла) 		
Ендодонтичне лікування ікла у собак:
- вага менше 30 кг 									
- вага більше 30 кг 									
Лікування кальцієвмісними препаратами (1 канал) 				
Лікування матеріалом Pro Root (1 зуб) 						
Скловолоконний штифт (1 од.)

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

500
100

80
250
350
450
900
1200
50
250
100
400
1200
650
700
400
80
200
350
500
50
250
100
250
350
450
2500
3000
150
250
200
500
1100
1500
400
1500
300
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13. СТОМАТОЛОГІЯ
Ортодонтія (корекція зубного прикусу)
Відбиток діагностичний (А-силікон) + виготовлення діагностичної моделі
Ортодонтичне лікування (апарат) 							
Репозиція верхнього ікла ортодонтичною стрічкою (1 сторона) 			
Брекет-система (1 щелепа) 								
Протезування
Суцільнолита металева коронка 							
Металокерамічна коронка 								
Коронка прес-кераміка (E MAX) 							
Коронка цирконій 									
Культьова вкладка 									
Реставрація фотопололімерним матеріалом
Реставрація:
- 1 клас 										
- 2 клас 										
- 3 клас 										
- 4 клас 										
Новоутворення в ротовій порожнині
Видалення одонтогенної кісти 							
Видалення новоутворення (в твердих тканинах ротової порожнини) 		
Видалення новоутворення (в м’яких тканинах ротової порожнини) 		
Взяття біопсії 										
Хірургія
Мембрана A-PRF 									
Плазмотерапія I-PRF 									
Собаки
Гемімандібулектомія у собак 								
Гемімаксілектомія у собак 								
Мандібулектомія у собак 								
Ростральная максілектомія у собак 							
Ростральная мандібулектомія у собак 						
МОС гілки нижньої щелепи:
- 1 категорія 								
- 2 категорія 									
- 3 категорія 									
Вивих нижньої щелепи (оперативне вправляння) у собаки 			
Коти/кішки
Гемімандібулектомія у кішок 								
Гемімаксілектомія у кішок 								
Мандібулектомія у кішок 								
Ростральная максілектомія у кішок 							
Ростральная мандібулектомія у кішок 						
Вивих нижньої щелепи (оперативне вправляння) у кота 				
Анестезія
Анестезія місцева (1 квадрант) 							
Анестезія провідникова (1 квадрант) 							
Стоматологічна анестезія:
- 1 категорія 									
- 2 категорія 									
- 3 категорія 									
- 4 категорія 								
14
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1200
від 3500
1500
3500
2500
3000
5000
5000
400
150
200
300
500
500
від 1300
від 550
150
500
600
2500
3500
5000
1750
1750
1800
2200
2600
650
2500
3500
2600
1600
1600
500
200
300
950
1100
1200
1250

14. ХІРУРГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
Абсцес (або гемолімфоекстравазат), хірургічне лікування:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Абсцес (або кіста) передміхурової залози, хірургічне лікування без лапаротомії
Ангіографія (без вартості контрасту і рентгенівських знімків) 			
Асцитична рідина (евакуація):
- I категорія 									
- II категорія 									
Блокада інтраопераційна кореня брижі 						
Блокада інтраопераційна підшлункової залози 					
Вивих (вправляння консервативне) 							
Вивих (вправляння оперативне):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
- IV категорія 									
Вивих нижньої щелепи (оперативне вправляння) у кота 				
Вивих нижньої щелепи (оперативне вправляння) у собаки 			
Випадання матки (оперативне вправляння) у кішки 				
Випадання матки (оперативне вправляння) у собаки:
- вага 0-20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Випадіння прямої кишки (оперативне вправляння) 				
Дренаж (встановлення дренажів) 							
Дренаж (видалення дренажів) 							
Дренування черевної порожнини (тотальне) 					
Дренування жовчного міхура 								
Іммобілізуюча пов’язка (накладання гіпсобінту) 					
Іммобілізуюча пов’язка (накладання скочкасту) 					
Іммобілізуюча пов’язка (зняття) 							
Лаваж черевної порожнини 								
Лімфодренаж розвантажувальний 							
Металоконструкція (зняття):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
- IV категорія 									
Обрізка дзьоба 										
Пов’язка R. Johnson (накладання) 							
Пункція плевральної порожнини 							
Пункція черевної порожнини 							
Пункція спинномозкова (атланто-окціпітальна) 				
Пункція спинномозкова (поперекова)

300
350
550
900
750
350
550
250
265
800
1250
1350
2400
2750
500
650
350
400
500
600
500
100-300
50
750
1750
250
350
95
1250
2950
350
550
950
1050
150
200
200
95
550
500

					
* Послуги вказані без вартості препаратів
Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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14. ХІРУРГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
Рана (хірургічна обробка гнійних ран)*:
- I категорія 									
- II категорія 									
Рана (хірургічна обробка)*
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Рани і ураження (обробка і санація)*:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Зняття післяопераційних швів, накладених в ВЦ «Алден-Вет» 			
Зняття післяопераційних швів, накладених в іншій клініці 			
Тампонада носових ходів (задня) 							
Тампонада носових ходів (передня) 						
Видалення чужорідного тіла:
- з ротової порожнини 							
- зі слухового проходу без хірургічного втручання 				
- з поверхні тварини без хірургічного втручання 				
Видалення реґіонарного лімфовузла (1 од.) 					
Флегмона, хірургічне лікування в залежності від складності:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Хірургічне лікування вогнепальних ран залежно від складності:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія
								
* Послуги вказані без вартості препаратів

350
450
175
250
500
125
195
295
0
65
550
250
200
130
250
600
550
700
850
750
1550
2250

15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Операції на органах грудної порожнини
Операції на органах грудної порожнини
Видалення сторонніх тіл з дихальних шляхів (хірургічне втручання) 		
Сторонні тіла в дихальних шляхах (хірургічне лікування) 			
Лігування грудного лімфатичного протоку 					
Персистуюча дуга аорти 								
Резекція легені 										
Резекція стравоходу (грудного відділу) 						
Резекція ребра (коти і собаки вагою до 25 кг) 					
Резекція ребра (собаки вагою понад 25 кг) 					
Стабілізація трахіальних хрящів (без вартості протезу) 			
Торакотомія (коти і собаки вагою до 25 кг) 					
Торакотомія (собаки вагою понад 25 кг) 						
Езофаготомія (грудний відділ) 						
*Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії)
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2750
1165
2500
3150
2550
2450
950
1300
1700
1050
1250
2250

15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Операції на органах сечовивідної і репродуктивної системи
Ампутація статевого члена 								
Анастомоз сечоводу 									
Позаматкова вагітність:
- без збереження матки 								
- зі збереженням матки 								
Піометра у кішки
								
Піометра у суки:
- вага до 20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Піометра самки гризуна 								
Гемометра у кішки 									
Гемометра у суки:
- вага до 20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Імплантація сечоводу в сечовий міхур 						
Висічення гіпертрофованої слизової оболонки піхви 				
Кастрація собаки:
- вага понад 40 кг 									
- вага до 40 кг 									
Кастрація кота (з вартістю анестезії):
- вага до 4 кг 									
- вага понад 4 кг 									
Кастрація кота-крипторха (без вартості лапаротомії) 				
Кастрація пса-крипторха (без вартості лапаротомії) 				
Кесарів розтин кішки 									
Кесарів розтин суки:
- вага до 20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Крипторхізм (корекція):
- 1 етап 										
- 2 етап 										
Мастектомія 1 молочного пакета:
- кішки і собаки вагою до 25 кг 							
- собаки вагою понад 25 кг 							
- щур, морська свинка 								
Мастектомія білатеральна:
- кішки і собаки вагою до 25 кг 							
- собаки вагою понад 25 кг 							
- щур, морська свинка 								
Мастектомія унолатеральна:
- кішки і собаки вагою до 25 кг 							
- собаки вагою понад 25 кг 							
- щур, морська свинка 								
Міксометра у кішки 									

1150
1600
1800
2050
1150
1300
1950
2300
750
1100
1450
1950
2100
2750
900
850
750
500
550
650
950
1050
1300
1300
1450
2050
2450
950
1150
450
2250
2750
750
1750
2750
650
1250

* Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії
Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Операції на органах сечовивідної і репродуктивної системи
Міксометра у суки:
- вага до 20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Нефротомія 										
Нефроектомія 										
Оменталізація простати 								
Простатектомія 										
Розрив сечового міхура (хірургічне лікування) 					
Резекція сечового міхура 								
Резекція передміхурової залози 							
Кастрація кішки (без вартості наркозу) 						
Кастрація самки гризуна 							
Кастрація суки:
- вага до 20 кг 									
- вага 20-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Стерилізація фретки 									
Уретростомія кота 									
Уретростомія собаки 									
Ушивання уретри при пошкодженнях 						
Цистолітотомія 											
Цистотомія 										
Цистоцентез 										
Епідідімектомія 									
Операції на шкірі і її похідних
Ампутація рудиментарних фаланг:
- до 3 днів* 										
- до 7 днів* 										
- від 1 тижня. до 15 днів* 								
- від 15 днів. до 1 міс* 								
Ампутація рудиментарних фаланг (старше 1 міс.)* 				
М’яка лапа (видалення когтьових фаланг) на 2 кінцівках* 				
Видалення параанальних залоз тварині:
- вага до 4 кг 									
- вага 4-10 кг 									
- вага 10-20 кг 									
- вага понад 20 кг 									
Видалення параанальних залоз у фретки 		
* Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії
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1750
2050
2350
1450
1950
2350
2600
1300
1450
1350
950
650
1050
1250
1650
1250
1450
1500
1500
1250
750
200
650
75
105
185
250
450
1750
1000
1150
1350
1500
1350

15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Операції при грижах (герніопластика)
Герніопластика післяопераційних дефектів черевної стінки:
- I категорія 									
- II категорія 									
Герніопластика травматичних дефектів черевної стінки:
- I категорія 									
- II категорія 									
Грижа діафрагмальна 									
Грижа діафрагми параезофагальна 							
Грижа пахова, двобічна (коти) 							
Грижа пахова, двобічна (собаки):
- вага до 10 кг 									
- вага 10-25 кг 								
- вага 25-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Грижа пахова, однобічна (коти) 							
Грижа пахова, однобічна (собаки):
- вага до 10 кг 									
- вага 10-25 кг 									
- вага 25-40 кг 									
- вага понад 40 кг 									
Грижа промежинна, двобічна (коти)* 						
Грижа промежинна, двобічна (собаки):
- вага до 10 кг* 									
- вага 10-25 кг* 									
- вага 25-40 кг* 									
- вага понад 40 кг* 								
Грижа промежинна, однобічна (коти)* 						
Грижа промежинна, однобічна (собаки):
- вага до 10 кг* 									
- вага 10-25 кг* 									
- вага 25-40 кг* 									
- вага понад 40 кг* 								
Грижа промежинна з ксеноматеріалом (без його вартості) 			
Грижа пупкова (коти) 									
Грижа пупкова (собаки):
- вага до 10 кг 								
- вага 10-25 кг 								
- вага 25-40 кг 								
- вага понад 40 кг 		
						
* Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії)

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

850
2050
1150
1950
2450
2850
1650
1750
1950
2250
2350
1250
1250
1750
2050
2350
2350
2350
2650
2950
3650
1750
1850
2350
2950
3550
2350
750
650
900
1050
1500
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15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Операції на органах ендокринної системи
Тіреоїдоектомія 									
Видалення наднирників 								
Пластична хірургія
Заворот повік (хірургічне лікування, одне око) 					
Шкірна пластика:
- марочним способом 								
- переміщеним клаптем на судинній ніжці 					
- переміщеними клаптями 							
- з використанням «Філатовського стебла» 					
Корекція розміру очної щілини:
- одне око 										
- обидва ока 									
Косметична клейка вух (1 сеанс) 							
Купірування вушних раковин:
- 2 од. до 5 днів* 									
- 2 од. до 10 днів* 									
- 2 од. до 80 днів* 									
- 2 од. від 80 днів* 									
Купірування хвоста:
- до 7 днів* 										
- 7-30 днів* 									
- 1-6 міс.* 										
- 6 міс.* 										
Неправильний постав вух (корекція 1 вушної раковини) оперативно 		
Пластична операція на препуціальному мішку 					
Пластика рогівки кон’юнктивальним клаптем 					
Переміщення протока привушної залози 						
Пластика крил носа 									
Хейлопластика 										
Фаллопластика 										
МОС
Серкляж нижньої щелепи 								
МОС нижньої щелепи за допомогою зовнішнього фіксатора 			
МОС нижньої щелепи фіксуючою пластиною 					
МОС пластинчастих кісток:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
МОС хребта 										
МОС трубчастих кісток з репозицією кісткових фрагментів:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
- IV категорія 									
Остеотомія таза (симфізарна) 								
Остеотомія таза (потрійна) 								
Постановка апарату зовнішньої фіксації (без вартості апарату) 			
Постановка апарату Ілізарова (без вартості апарату) 				
Резекція таза (симфізарна) 								
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2050
2500
650
1150
1750
1800
2500
1050
1750
85
100
300
950
1350
125
350
450
550
950
1200
650
1250
1200
850
1200
950
1750
1400
1550
2200
2450
3500
1500
1750
2500
3460
2800
3950
2050
2700
2750

15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Операції на органах черевної порожнини
Випадіння прямої кишки:
- хірургічне лікування з резекцією, з лапаротомією 				
- хірургічне лікування з ректопексією, з лапаротомією 			
Гастропексія 									
астротомія 										
Деторсія шлунка									
Інвагінація кишківника (хірургічне лікування):
- I категорія 									
- II категорія 									
Чужорідне тіло в шлунку (хірургічне видалення без лапаротомії) 		
Інтестіноплікація (операція Нобля) 							
Інтубація кишківника 									
Колонопексія 										
Лапаротомія діагностична серединна (коти) 					
Лапаротомія діагностична серединна (собаки):
- вага до 25 кг 									
- вага понад 25 кг 									
Лапаротомія комбінована з додатковими доступами (коти) 			
Лапаротомія комбінована з додатковими доступами (собаки):
- вага до 25 кг 									
- вага понад 25 кг 									
Лапаротомія базова серединна (коти) 						
Лапаротомія базова серединна (собаки):
- до 20 кг 										
- понад 20 кг 										
Прорив кишківника 									
Прорив шлунку 										
Розриви паренхіматозних органів (хірургічне лікування) 				
Рани селезінки (хірургічне лікування) 			
Резекція
- частини легеня (лобектомія) 							
- печінки 										
Резекція шлунку атипова 								
Резекція шлунка по Більроту:
- I категорія 									
- II категорія 									
Резекція підшлункової залози 							
Резекція:
- товстого кишківника 								
- тонкого кишківника 								
Спленоектомія 										
Холіцистодуоденостомія 								
Холіцистектомія 									
Ентеротомія 										

2050
2400
750
1350
2650
1500
1900
1050
2450
300
650
600
750
950
950
1000
1100
700
800
850
2550
2250
2650
2150
2000
2500
2450
3000
2600
3050
1550
2050
1950
1650
2850
2050
2100

* Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії)

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Операції в області голови та шиї
Скронево-щелепний суглоб (висікаюча артропластика) 				
Ларингопластіка 									
Мандібулоектомія 									
Остеотомія барабанної порожнини 							
Отопластика:
- за Хінце (1 вухо) 								
- за Цеппом (1 вухо) 								
Резекція м’якого піднебіння 								
Рінотомія 										
Вилична дуга (резекція вентральної частини) 					
Тонзилоектомія 										
Трахеостома (постановка) 								
Трахеотомія 										
Трепанація лобних пазух:
- коту 										
- собаці 										
Трепанація носових пазух:
- коту 										
- собаці 										
Видалення голосових зв’язок* 							
Видалення зовнішнього слухового проходу:
- 1 вухо 									
- обидва вуха 									
Хірургічне лікування отогематоми (1 вухо) 						
Нейрохірургія
Атланто-аксіальна нестабільність (стабілізація):
- вентральна 									
- дорсальна 									
Гемиляміноектомія 									
Корпектомія (1 хребець) 								
Ляміноектомія дорсальна 								
Міжхребцевий диск:
- фенестрація вентральна 								
- фенестрація дорсальна 								
- фенестрація при гемиляміноектоміі 						
Мінігемиляміноектомія 								
Новоутворення:
- головного мозку 									
- спинного мозку 									
- оболонок спинного мозку 							
Операції при Воблер-синдромі (1 диск) 						
Трепанація кісток черепа 								
Видалення зуба другого шийного хребця 						
Шунтування шлуночків головного мозку (без вартості шунта)
Хірургічне лікування синдрому Кіарі (при атланто-аксіальній нестабільності)
Хірургічне лікування синдрому Кіарі
					
* Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії
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1850
1350
2250
1850
1350
1250
1850
850
1850
950
850
1050
1600
2000
1350
1750
2750
1650
2500
650
3350
3500
3550
4500
3450
3250
3250
3250
3250
2650
4100
3600
3850
1350
2500
4500
3650
3550

15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Офтальмологія
Атрезія слізної точки 								
Випадіння очного яблука:
- I категорія 									
- II категорія 									
Дермоїд рогівки:
- I категорія 									
- II категорія 									
Рани рогівки:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
- IV категорія 									
Резекція хряща 3-го повіка 								
Енуклеація очного яблука:
- I категорія 									
- II категорія 									
Блефарорафія 										
Кон’юнктивальна пластика 								
Суперфіціальна кератектомія 								
Тарзарофія (1 око) 									
Точкова кератотомія 									
Тріхіаз (1 око):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Видалення новоутворення на повіці 							
Видалення кришталика 								
Евісцерація/енуклеація очного яблука 						
Екзентерація очного яблука 								
Хірургічне лікування інверсії/еверсії хряща 					
Медійна кантопластика 								
Хірургічне лікування трихіазу носової складки 					
Накладення тимчасових швів при завороті повік 					
Дебрідмент виразки рогівки, видалення патологічного епітелію (в залежності
від складності) 											
Корнеосклеральна транспозиція 							
Ортопедія
Ампутація пальця (коти/собаки):
- вага до 10 кг 									
- вага понад 10 кг 									
Ампутація грудної кінцівки, коти (вагою до 10 кг) 					
Ампутація грудної кінцівки, собаки:
- вага до 10 кг 									
- вага 10-25 кг 									
- вага понад 25 кг 									
- вага понад 40 кг

650
950
1350
750
1200
850
1050
1350
2050
750
750
1200
200
1500
1500
450
300
450
850
1500
750
1750
750
1200
800
1600
1600
200
80-100
2000
550
750
950
950
1150
1650
2150

*Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії		
Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Ортопедія
950
Ампутація тазової кінцівки, коти (вагою до 10 кг) 					
Ампутація тазової кінцівки, собаки:
950
- вага до 10 кг 									
1350
- вага 10-25 кг 									
2050
- вага 25-40 кг 									
2050
- вага понад 40 кг 									
Артродез:
1050
- I категорія 									
1550
- II категорія 									
2250
- III категорія 									
2950
- IV категорія 									
Вивих колінної чашки:
1800
- оперативне лікування-V-образна рецесійна сулькопластика 		
1600
- оперативне лікування-створення дуплікатури капсули суглоба 		
1850
- оперативне лікування-транспозиція шорсткості великогомілкової кістки
Штучна зв’язка (імплантація):
1250
- I категорія* 									
2350
- II категорія* 									
2950
- III категорія* 									
3400
Міоектомія 										
Остеотомія коригуюча:
2000
- I категорія 									
3750
- II категорія 									
3500
Остеотомія подвійна 									
3500
Остеотомія потрійна 									
Протезування ліктьового суглоба (індивідуально в залежності від розмірів тваривід 5500
ни і стану суглобів)* 										
Протезування ТБС (індивідуально в залежності від розмірів тварини і стану сувід 9000
глобів)*
												
Розрив передньої хрестоподібної зв’язки (оперативне лікування), коти/собаки:
2500
- вага до 20 кг 									
2950
- вага понад 20 кг 									
Резекція головки стегнової кістки:
2350
- тварини вагою до 20 кг 								
2750
- тварини вагою понад 20 кг 							
1100
Тендотомія 										
Розрив медіальної колатеральної зв’язки:
2250
- колінного суглоба 								
2250
- скакального суглоба 								
Розрив латеральної колатеральної зв’язки:
2250
- колінного суглоба 								
2250
- скакального суглоба 								
300
Постановка плеврального дренажу
						
*Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

15. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*

Онкологія (без вартості наркозу)
Венерична саркома у пса (видалення):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Венерична саркома у суки (видалення):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Новоутворення придаткового апарату очного яблука (хірургічне лікування)
Новоутворення шкіри (хірургічне видалення):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Новоутворення сечового міхура (хірургічне видалення) *:
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Новоутворення м’яких тканин (хірургічне видалення):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Папілома (хірургічне видалення):
- до 2 см.кв 										
- від 2 см.кв 									
Видалення новоутворення на повіці 							
Епуліс (видалення):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 			

1200
1300
1750
1350
1750
1950
1250
650
750
950
1150
1950
2050
650
900
1500
300
350
750
550
650
850

				
* Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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16. ЕНДОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ*
Артроскопія лікувальна (хірургія):
- I категорія 									
- II категорія 									
- III категорія 									
Розрив ПКС (артроскопія + періартикулярна пластика) 				
Лапароскопічна оваріогістеректомія/оваріоектомія - кішки 			
Лапароскопічна оваріогістеректомія/оваріоектомія - собаки:
- до 20 кг 										
- більше 20 кг 									
Діагностична лапароскопія 								
Лапароскопічна адреналектомія 							
Лапароскопічна холіцистектомія 							
Лапароскопічно-асистована привентивна гастропексія 				
Лапароскопічно-асистована цистоскопія 						
Лапароскопічна колонопексія 							
Лапароскопічна нефроектомія 							
Лапароскопічне видалення персистентного яєчника 				
Лапароскопічне видалення сім’яників при крипторхізмі:
- 1 категорія 									
- 2 категорія 									
Діагностична тораскопія-кішки 							
Діагностична тораскопія-собаки 							
Тораскопія з перикардектомією 							
Тораскопічно-асистована резекція:
- частини легеня (лобектомія) 							
- двох і більше частин легеня 							
Торакоскопія з плевродезом 								
Балонопластика при стенозі стравоходу:
- перший сеанс 									
- кожний наступний сеанс 							
Відеоріноелектроексцизія пухлин порожнини носа у кішок:
Риноскопія носа, трахеостома, цитологія, електроексцизія пухлини (без вартості тенту) 												
Стентування при колапсі трахеї (без вартості стенту) 				
Видалення стороннього:
- з трахеї і бронхів 									
- із стравоходу або шлунка:
- I категорія 									
- II категорія 									
Пілоролопластика 									
Пілоротомія 										
Декапсуляція нирки 				
*Всі маніпуляції вказані без вартості анестезії
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2650
2850
3750
3850
2250
2550
2750
2940
2550
2850
1855
2550
2350
3550
2150
2050
2350
2600
2850
3850
4500
5250
2550
3550
1950
3350
3000
2750
2150
3050
1500
550
1000

17. ЛІКУВАННЯ ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН, ГРИЗУНІВ, ПТАХІВ
Первинний прийом 									
Повторний прийом 									
Фіксація агресивної тварини 								
Рентгенографія рептилії 								
Рентгенографія рептилії (повторна) 							
Рентгенографія рептилій:
- 1 проекції 										
- 2 проекції 										
Біопсія шкіри і слизових, включаючи витратні матеріали і седацію 		
Хірургія
ПХО рани:
- 1 ступеня складності 								
- 2 ступеня складності 								
Видалення абсцесу:
- 1 ступеня складності 								
- 2 ступеня складності 								
Остеотомія з пластикою щелепи 							
Діагностична лапаротомія 								
Гастротомія у рептилій 								
Ентеротомія у рептилій 								
Сальпінготомія у рептилій 								
Оваріосальпінгектомія у рептилій 							
Кишковий анастомоз у рептилій 							
Порожнинні втручання у черепах з трепанацією пластрону:
- 1 ступеня складності 								
- 2 ступеня складності 								
Резекція прямої кишки (клоаки) 							
Ампутація хвоста у рептилій 								
Ампутація геміпеніса у рептилій 							
Ампутація (екзартикуляція) кінцівки 						
Цистостомія ящірки 									
Цистостомія черепахи пластрональний доступ 					
Реконструкція панцира черепах:
- 1 ступеня складності 								
- 2 ступеня складності 								
- 3 ступеня складності 								
Відновлення цілісності панцира (фотополімер):
- 1 ступеня складності 								
- 2 ступеня складності 								
Корекція рамфотека (дзьоба) у черепах:
- 1 ступеня складності 								
- 2 ступеня складності 								
Веномаденектомія у отруйних змій 							
Евтаназія рептилій:
- до 5 см 										
- більше 5 см 									
Катетеризація вени (з постановкою катетера) 					
Катетеризація сечового міхура у рептилій

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

300
200
250
190
135
195
165
200
100
200
250
350
700
1250
800
1050
950
850
1150
650
950
400
250
400
400
950
1500
250
450
650
450
650
125
155
2500
200
350
150
85
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17. ЛІКУВАННЯ ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН, ГРИЗУНІВ, ПТАХІВ
Анестезія
Інгаляційна анестезія у рептилій:
150
- I категорія 									
250
- II категорія 									
450
- III категорія 									
Неінгаляційна анестезія у рептилій:
150
- I категорія 									
300
- II категорія 									
450
- III категорія 									
100
Місцева анестезія у рептилій 								
Лікування гризунів і кроликів
Підрізання зубів (тільки різці; коригування різців і перших премолярів;
коригування різців і всіх щічних зубів):
200
- 1 ступеня складності 								
250
- 2 ступеня складності 								
400
- 3 ступеня складності 								
Видалення:
150
- 1 різця 										
200
- 1 щокового зуба 									
200
- 1 зуба 										
75
Обробка ротової порожнини (альвеоли після екстракції зуба) 			
40
Примусове годування гризунів і кроликів 						
Абсцес хірургічне лікування
400
(з марсупіалізацією країв рани гризунів і кроликів): 				
Катетеризація сечового міхура:
150
- кроля 										
150
- тхора 										
120
- морської свинки 									
1250
Стерилізація тхора 									
Кастрація самця тхора, кроля:
400
- вага до 4 кг 									
450
- вага понад 4 кг 									
550
Стерилізація самки гризуна 								
від 100
Вакцинація кролика моно / полівалентною вакциною				
300
Вакцинація тхора 									
320
Седація гризуна 									
Анестезія гризуна:
250
- I категорія 									
350
- II категорія 									
Анестезія кролика:
400
- I категорія 								
600
- II категорія 									
145
Стаціонарне утримання (без урахування примусового годування) 		
400
Кастрація гризуна (хом’як, пацюк, дегу) без вартості анестезії 				
250
Постановка носо-гастрального зонда гризуну і кролю (без вартості седації)
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18. ФІЗІОТЕРАПІЯ
Ампліпульстерапія:
- 1 сеанс 										
- 10 сеансів 										
Гальванізація:
- 1 сеанс 										
- 10 сеансів 										
Діадинамотерапія:
- 1 сеанс 										
- 10 сеансів 										
Киснева:
- 30 хвилин 										
- 1 година 										
- 6 годин 										
- 12 годин 										
- 24 години 										
Лазеротерапія:
- до 10 хвилин 									
- понад 10 хвилин 									
Світлолікування аппаратом Біоптрон
- до 10 хвилин 								
- понад 10 хвилин 								
Мікроелектрофорез (1 сеанс) 								
Опромінення УФП (1 сеанс) 								
УВЧ (1 сеанс) 										
Фармакопунктура (1 сеанс) 								
Електропунктура:
- 1 сеанс 										
- 10 сеансів 										
Електростимуляція:
- 1 сеанс 										
- 10 сеансів 										
Електрофорез:
- 1 сеанс 										
- 10 сеансів

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

65
500
60
500
60
500
50
65
150
350
450
50
75
65
75
115
75
70
100
110
900
75
550
55
450
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19. ВИКЛИК ЛІКАРЯ ДОДОМУ
Вигул собак (1 година в межах Києва) 						
Вигул собак (1 година з виїздом за Київ) без вартості виклику 		
Виклик лікаря додому за межі м Києва:
- з 11.00 до 20.00 									
- з 20.00 до 10.00 									
Виклик лікаря додому в межах району:
- з 11.00 до 20.00 									
- з 20.00 до 10.00 									
Виклик лікаря додому за межі району:
- з 11.00 до 20.00 									
- з 20.00 до 10.00 									
Виклик реанімобіля:
- в межах міста 									
- в межах 15 км 									
- 10.00 з 20.00 (більше 15 км за Києвом плюс 3 грн/км) 		
Доставка товарів для тварин і лікарських засобів при замовленні:
- на суму менше 1000 грн (понад 15 км за Києвом плюс 3 грн/км)
- на суму понад 1000 грн (до 15 км за Києвом) 					
- на суму понад 1000 грн (понад 15 км за Києвом плюс 3 грн/км)
Транспортування тварини між клініками ВЦ «Алден-Вет» в обидва кінці
Транспортування тварини на діагностику:
- в обидва кінці по місту 								
- до 15 км за Києвом 								
- більше ніж15 км за Києвом плюс 3 грн/км 		

200
250
425
550
300
375
325
450
505
600
650
250
350
450
400
450
450
550

20. ДРЕСУРА
300
Дресирування собак декоративних порід (1 заняття) 				
85
Заняття на біговій доріжці (1 заняття) 						
300
Заняття з дресирування 								
500
Заняття з дресирування (виклик фахівця додому) 					
Кінологічний супровід агресивних тварин інструктором під час
350
медичних маніпуляцій (за 1 годину) 									
150
Перетримка собаки з дресируванням (без вартості стаціонару)
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21. ГРУМІНГ
СОБАКИ*:

Купання
Дрібні породи з шерстю:
- короткою 										
- довгою 										
Середні породи з шерстю:
- короткою 									
- середньої довжини 								
- довгою 										
Великі породи з шерстю:
- короткою 										
- середньої довжини 								
- довжиною 									
Дуже брудна шерсть (+1 година) 							
Косметична стрижка
Йоркширський тер’єр 									
Мальтійська болонка 									
Пекінес 											
Той пудель 										
Карликовий пудель 									
Ши-тцу 											
Весх-хайленд-вайт- тер’єр, цвергшнауцер 					
Миттельшнауцер 									
Різеншнауцер 										
Спортивна стрижка (карликовий пудель) 						
Спортивна стрижка (кокер-спанієль, малий пудель) 				
Манікюр
Манікюр з основою 									
Обрізання кігтів 									
Обрізання кігтів + полірування 							
Інші послуги:
Художній малюнок на шерсті								
Обробка від кліщів (без вартості препарату):
- 0-10 кг 										
- 10-20 кг 										
Видалення кліща 									
Фіксація агресивної тварини 								
Націнка за виставкову стрижку 							
Гігієнічне вичісування (запущені тварини)
Дрібні породи 										
Середні породи 										
Великі породи
									
* Порода не вказівка в прас-листі - за індивідуальною домовленістю

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

300
320
350
400
450
550
700
800
+200
420
450
450
450
450
450
500
550
600
500
600
150
150
150
від 350
110
200
30
200
250
250
от 290
от 350
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21. ГРУМІНГ
Порода*

						
Грифон 							
Тер’єр Джека Рассела 						
Такса 								
Керн, Норвич, Норфолк тер’єр 				
Сіліхем тер’єр 							
Скотч тер’єр 							
Вест-хайленд-вайт-тер’єр 					
Фокстер’єр 							
Вельштерьер 							
Цвергшнауцер 							
Миттельшнауцер 						
Ірландський тер’єр						
Ердельтер’єр 							
Різеншнауцер 							
Чорний тер’єр 									

Трімінг

Стрижка

500
450
580
500-600
500-600
600
550-600
550-600
600
600
600-700
550-600
700-800
800

450
400
400
500
450
550
550
550
550
550
600
550
550
600
1500

Декоративна стрижка
Йоркширський тер’єр 									
Чихуахуа 										
Мальтійська болонка 									
Китайська чубата (гола або пушок) 							
Китайська чубата (великий обсяг роботи) 						
Мопс, той (шерсть) 									
Пекінес 											
Ши-тцу 											
Бішон 											
Кері-блю-тер’єр 										
Той-пудель 										
Карликовий пудель 									
Середній (малий) пудель 								
Королівський (великий) пудель 							
Берлінгтон-тер’єр 									
Тибетський тер’єр 									
Лхаскій апсо 										
Кокер-спанієль 									
Російський спанієль 								
Спрингер спаніель 									
Померанський (карликовий) шпіц 							
Середній шпіц 										
Великий шпіц 										
Коллі 											
Чау-чау 											
Великі породи собак 									
Дрібні косметичні процедури
Дрібні породи 										
Середні породи 										
Великі породи 										
* Порода не вказана в прайс-листі - за індивідуальною домовленістю
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500
460
500
450
600
480
600
500
600
700
470
500
550
800
650
550
500
650
550
650
550
600
700
900
1200
1300
200
280
350

21. ГРУМІНГ
КОТИ
Стрижка 										
Стрижка запущеної тварини 								
Вичісування короткої шерсті 								
Вичісування довгої шерсті 							
Купання сухою піною-шампунем 							
Купання шампунем (при можливості) +30 хвилин 				
Додаткова фіксація 									
Наклеювання накладок на кігті (без вартості накладок) 		

550650
500
600
200
250
200
90

22. ГОТЕЛЬ ДЛЯ ТВАРИН (СТАЦІОНАР)
Стаціонар для котів, фреток (1/2 доби) 						
Стаціонар для собак (1/2 доби) 							
Стаціонар (VIP-кімнати):
- 1 доба 										
- 1/2 доби 										
Стаціонар (штучне вигодовування посліду, без вартості утримання матері):
- до 3-х голів 									
- від 3-х голів 									
Стаціонар (клітки, вольєри) для собак (1 доба):
- до 10 кг 										
- більше 10 кг 									
Стаціонар (клітки, вольєри) для котів, фреток 					
Стаціонар (кішка-мати з послідом на природному вигодовуванні) 		
Стаціонар (собака-мати з послідом на природному вигодовуванні) 		
Стаціонарне утримання:
- гризунів 										
- птахів 										
- черепах 										
Перетримка собаки з реабілітацією в післяопераційний період
(Без вартості стаціонару) 								
Стаціонар для літніх тварин з хронічними захворюваннями 			
Вірусний стаціонар:
- кішка 									
- собака до 10 кг 									
- собака більше 10 кг 			

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42

100
150
200
125
500
1000
160
185
150
250
350
150
150
150
250
250
250
350
450
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ДОГОВІР (ЗРАЗОК)
ДОГОВІР №__________
про надання ветеринарних послуг
м. Київ

“_____” ________________201__ року
______________________________________________________________________________, який є власником тварини,
визначеної у тексті цього Договору та додатках до нього (надалі іменується “Замовник”) з одного боку, та ___
_________________________________________________, зареєстрований відповідно до законодавства України, (надалі
іменується “Виконавець”), який здійснює ветеринарну практику на підставі ліцензії №__________________________,
виданої Управлінням ветеринарної медицини в місті Києві “____” ______________ 201___року, (в подальшому разом
іменуються “Сторони”, а кожна окремо - “Сторона”), керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законами України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, уклали цей Договір
про надання ветеринарних послуг (надалі іменується “Договір”) про викладене нижче:
Розділ 1. Предмет договору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується протягом дії цього Договору
за завданням Замовника надавати йому за плату послуги пов’язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням
хвороб тварин, утриманням тварин, консультуванням з питань ветеринарної медицини, та супутні послуги (надалі
іменуються “ветеринарні послуги”), а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги.
1.2. Після надання комплексу послуг щодо яких звертався Замовник, Сторони підписують реєстраційний лист,
який з моменту підписання Сторонами має силу акту приймання-передачі наданих послуг.
1.3. У випадку надання передбачених цим договором послуг щодо декількох тварин, на кожну з них повинен бути
заведений окремий реєстраційний лист.
1.4. Замовник зобов’язаний до передачі тварини повідомити Виконавцеві повну та достовірну інформацію про
те, чи здійснювалось лікування тварини раніше, ким, за допомогою яких препаратів та процедур. Замовник несе
повну відповідальність за несприятливі наслідки, які можуть настати в результаті неповідомлення ним повної та достовірної інформації.
1.5. Перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку
визначається фахівцями Виконавця, вартість їх визначається на підставі діючого прейскуранту Виконавця.
1.6. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками
тварин, неможливо наперед визначити строки надання послуг, тому Виконавець зобов’язаний надати послуги у
розумний строк, необхідний для проведення діагностики або лікування тварини або надання інших послуг.
Розділ 2. Права та обов’язки Виконавця
2.1. Виконавець зобов’язаний:
2.1.1. Надавати ветеринарні послуги, якість яких відповідає вимогам нормативно-правових документів та вимогам,
які звичайно ставляться до послуг такого роду.
2.1.2. Інформувати Замовника з усіх питань, які стосуються стану здоров’я,
діагностування, лікування, прогнозу та профілактики захворювань тварини, яка належить Замовнику, узгоджувати
з Замовником перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.
2.1.3. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги негайно повідомити про це Замовника.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Отримувати від Замовника правдиву інформацію, необхідну для надання ветеринарних послуг за цим Договором.
2.2.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
2.2.3. Отримати від Замовника відшкодування шкоди, завданої з вини Замовника.
2.2.4. У випадках, передбачених цим Договором, розпорядитися твариною, від якої Замовник відмовився, або яку
Замовник не забрав у передбачений строк.
2.2.5. Покласти надання всіх або частини ветеринарних послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат.
2.2.6. Виконавець має право на будь-якому етапі лікування в односторонньому порядку розірвати цей договір та
відмовити у наданні послуг:
2.2.6.1. У випадку порушення Замовником передбачуваного цим Договором обов’язку поводити себе коректно
по відношенню до персоналу Виконавця (не допускати грубої або агресивної поведінки, лайки, погроз, чи інших
виявів неповаги).
2.2.6.2. У випадку, якщо клієнт порушує лікувальний план та не виконує рекомендації лікаря. При цьому Замовник
зобов’язаний оплатити фактично надані послуги на момент розірвання договору.
Розділ 3. Права та обов’язки Замовника
3.1. Замовник зобов’язаний:
3.1.1. Прийняти від Виконавця результати надання послуг і оплатити їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором.
3.1.2. Передати тварину за наявності реєстраційного посвідчення та ветеринарного паспорта з відміткою про
імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів, якщо це вимагається Правилами
утримання у м. Києві тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями, затвердженими
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації.
3.1.3. Забезпечувати Виконавця правдивою та актуальною інформацією, необхідною для надання послуг.
3.1.4. Забрати тварину з ветеринарної клініки Виконавця у строк, передбачений цим Договором та додатками до
нього.

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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3.1.5. За будь-яких обставин, незалежно від перебування у стресовій ситуації, поводити себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця, не допускати грубої або агресивної поведінки, лайки, погроз, чи інших виявів
неповаги.
3.2. Замовник має право:
3.2.1. Отримати ветеринарні послуги належної якості відповідно до вимог чинного законодавства України та вимог,
що звичайно ставляться до послуг такого роду.
3.2.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про стан здоров’я, хід та можливі наслідки лікування тварини,
яка належить Замовникові.
3.2.3. Відмовитись від тварини, оплативши при цьому всі платежі, належні Виконавцю за цим Договором.
3.2.4. Отримувати відшкодування шкоди, нанесеної Замовникові з вини Виконавця у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Розділ 4. Оплата послуг та порядок розрахунків
4.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю готівкою суму, згідно прайс-листа.
4.2. Замовник зобов’язаний у повному обсязі оплатити надані послуги протягом трьох календарних днів з моменту
їх надання, але не пізніше моменту повернення йому тварини, якщо інше не передбачене цим Договором.
4.3. Якщо Замовник не має можливості оплатити послуги Виконавця у момент передачі йому тварини, Виконавець має право:
4.3.1. Не передавати тварину Замовникові до повної оплати послуг, при цьому утримання тварини здійснюється
за рахунок Замовника.
4.3.2. Передати тварину Замовнику, за умови надання Замовником письмового зобов’язання (розписки) про
оплату послуг.
Розділ 5. Відносини Сторін у випадку загибелі тварини
5.1. Сторони визнають, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, можливе настання несприятливих
наслідків без вини Сторін, зокрема: загибель тварини, неможливість повного виліковування тварини.
5.2. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини, за відсутності вини Виконавця, Замовник зобов’язаний
у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у тому числі утримання тварини, а також оплатити
послуги з утилізації трупів тварин відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп тварини.
5.3. Сторони домовились що Замовник зобов’язаний забрати труп тварини або оплатити послуги з утилізації протягом однієї доби з моменту отримання від Виконавця повідомлення про загибель тварини. В іншому випадку Виконавець має право провести утилізацію самостійно, за рахунок Замовника. При цьому Виконавець має право
стягнути з Замовника вартість таких робіт, а також штраф у розмірі 10 % від вартості таких робіт.
5.4. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини з вини Виконавця, Виконавець несе відповідальність у
межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої Замовником, а також ринкової вартості відповідної тварини
у м. Києві, з урахуванням породи, віку, статі тварини.
5.5. Сторони домовились, що вина Виконавця у загибелі тварини наявна лише за наступних обставин:
5.5.1. встановлено факт лікарської помилки працівників Виконавця, яка призвела до загибелі тварини та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи;
5.6. У випадку неможливості повного виліковування тварини, за відсутності вини Виконавця, Замовник зобов’язаний
протягом трьох діб з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у тому числі утримання тварини, а також забрати тварину або надати Виконавцеві письмову заяву про відмову від тварини відповідно до п. 7.1. цього Договору.
5.7. Сторони домовились, що вина Виконавця у неможливості повного виліковування тварини наявна лише за наступних обставин:
5.7.1. встановлено факт лікарської помилки працівників Виконавця, яка призвела до неможливості повного виліковування тварини та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи.
Додатково підтверджую свою згоду з умовами р. 5. Договору
________________________________/____________________________________________________/
Розділ 6. Повернення тварини Замовникові
6.1. Після надання послуг за цим Договором Сторони роблять відповідний запис у реєстраційному листі, який
з моменту підписання обома Сторонами має силу акту приймання-передачі наданих послуг.
6.2. У тому випадку, якщо за результатами надання ветеринарних послуг тварина повністю вилікувана та
Замовник не відмовився від тварини або настала неможливість повного виліковування тварини та Замовник
не відмовився від тварини, під час підписання реєстраційного листа Виконавець передає Замовникові тварину,
про що робиться відповідна відмітка у реєстраційному листі.
Розділ 7. Відмова від тварини
7.1. У тому випадку, якщо Замовник не бажає приймати тварину, він зобов’язаний надати Виконавцеві письмову
заяву про відмову від тварини за формою, наданою Виконавцем. Письмова заява повинна бути підписана Замовником особисто у присутності представника Виконавця.
7.2. У тому випадку, якщо Замовник не надасть письмову заяву про відмову від тварини та не забере тварину
протягом трьох календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення Виконавця, вважається, що Замовник відмовився від тварини. Повідомлення Виконавця надсилається Замовникові на адресу, зазначену у цьому
Договорі. Якщо повідомлення повертається у зв’язку з неможливістю вручення, передбачений цим пунктом строк
починає відраховуватись з моменту повернення поштового повідомлення.
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7.3. У випадку надання Замовником письмової заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого
п.7.2. цього Договору, Виконавець має право розпорядитися твариною на власний розсуд, а саме: продати тварину, передати тварину третім особам безоплатно, передати тварину до спеціалізованих підприємств з утримання тварин, або, за наявності медичних показань, відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, умертвити тварину.
7.4. У випадку відмови від тварини, Замовник не має права пред’являти претензії до Виконавця або осіб, яким була
передана тварина, а також не має права на будь-які компенсації, крім передбаченої п. 7.5. цього Договору.
7.5. У тому випадку, якщо після відмови Замовника від тварини така тварина була реалізована Виконавцем за
плату, така плата вноситься Виконавцем на депозит нотаріальної контори на ім’я Замовника за вирахуванням
сум, які Виконавець відраховує на свою користь від такої плати: оплати за утримання тварини, оплати наданих
Виконавцем послуг, витрати, пов’язані з реалізацією тварини, інші витрати понесені Виконавцем.
7.6. Якщо після подання заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п. 7.2. цього Договору,
Замовник звернеться до Виконавця з проханням повернути тварину, і така тварина на цей момент не відчужена
Виконавцем, Виконавець має право але не зобов’язаний повернути тварину Замовникові після повної сплати
останнім вартості наданих ветеринарних послуг, утримання тварини та інших витрат.
7.7. Якщо Замовник відмовився від тварини і не оплатив вартість наданих послуг та утримання тварини, а коштів від
реалізації тварини виявилося недостатньо, або тварина було відчужена безоплатно, Виконавець має право звернутися до відповідного суду з позовом до Замовника про стягнення заборгованості.
Додатково підтверджую свою згоду з умовами р. 7. Договору
___________________________________/_________________________________________________/
9.2. Відеозаписи будуть використовуватись виключно для: вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникнути
між Замовником та Виконавцем, для службових розслідувань Виконавця та у службових цілях Виконавця.
9.3. Відеозаписи можуть зберігатися у Виконавця протягом строку, визначеного Виконавцем.
9.4. Відеозаписи можуть використовуватись як доказ, у тому числі у правоохоронних органах та суді.
Розділ 10. Застереження щодо застосування медичних препаратів
10.1. Перелік необхідних медичних препаратів, які Виконавець застосовуватиме при наданні послуг за цим Договором, а також діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається фахівцями Виконавця.
10.2. Замовник надає згоду на використання Виконавцем будь-яких медичних препаратів (ст. 67 Р.Х ЗУ «Про ветеринарну медицину»), незалежно від того, чи вважається застосування таких препаратів звичайним та загальновизнаним у ветеринарній практиці.
10.3. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками
тварин, неможливо наперед визначити кількість та перелік ветеринарних препаратів, діагностичних, лікувальних та
профілактичних заходів, які мають бути застосовані.
Розділ 11. Гарантії та запевнення
11.1. Замовник підтверджує, що:
11.1.1. Замовник є власником тварини або належним чином уповноважений особою, яка є власником тварини,
на укладання цього Договору.
11.1.2. Замовник несе повну відповідальність перед третьою особою, у випадку, якщо виявиться, що Замовник не
є власником тварини або не є належним чином уповноваженим особою, яка є власником тварини та зобов’язаний самостійно врегулювати з такими особами всі спірні питання або відшкодувати завдані збитки.
Незалежно від встановлення факту належності тварини іншій особі, Замовник зобов’язаний у повному обсязі
оплатити послуги за цим Договором.
Додатково підтверджую свою згоду з умовами п. 11.1.2 Договору
____________________________________/_________________________________________________/
11.1.3. Він не визнаний недієздатним чи обмежено дієздатним.
11.1.4. Укладання договору відповідає його інтересам.
11.1.5. Волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає його внутрішній волі.
11.1.6. Договір не укладається під впливом тяжкої для Замовника обставини.
11.1.7. Замовник отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.
11.2. Виконавець підтверджує, що:
11.2.1. Він належним чином зареєстрований, має право та повноваження укладати цей договір, отримав ліцензію
на здійснення діяльності, передбаченої цим договором, термін дії якої не закінчився.
11.3. Сторони підтверджують, що:
11.3.1. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.
11.3.2. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
11.3.3. У тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються надання ветеринарних послуг.
Розділ 12. Право, що застосовується. Вирішення спорів
12.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним законодавством України. Будь-які
спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом дружніх переговорів.

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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12.2. Якщо будь-який спір чи розбіжність, що прямо чи опосередковано стосується та випливає з цього Договору
неможливо вирішити шляхом дружніх переговорів, Сторони передають вирішення такого спору до суду відповідно
до процедури вирішення спорів, встановленою чинним законодавством України.
12.3. Жодна з Сторін не звільняється від своїх зобов’язань за цим Договором, як при наявності будь-якого спору чи
розбіжностей, так і у випадку передачі спірного питання на розгляд суду.
Розділ 13. Дія договору
13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього
Договору та діє до “______”_______________________року.
13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце
під час дії цього Договору.
13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір
можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди
до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні
законодавстві.
13.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може
бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
13.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні
законодавстві.
Розділ 14. Прикінцеві положення
14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю,
укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків
недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в
Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями на підставі принципів добросовісності, розумності, справедливості та гуманності.
14.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
14.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується
своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання
пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
14.4. Замовник, укладаючи та підписуючи даний Договір тим самим посвідчує та надає свою згоду Виконавцеві на
обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу, знищення) своїх персональних даних (в тому числі, але не обмежуючись: ПІБ,
місце проживання, паспортні дані, номер облікової картки платника податків, інша інформація, що відповідно до
чинного законодавства відноситься до персональних даних), що були надані (стали відомі) Виконавцеві, під час
укладання та виконання даного Договору, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних», або потреба у виконанні яких викликана зобов’язаннями Виконавця за даним Договором.
14.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі,
якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані та
засвідчені підписами Сторін.
14.6. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох
автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
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Підписи сторін.

ПРАВИЛА РОЗРАХУНКУ УТРИМАННЯ НА СТАЦІОНАРНОМУ
ЛІКУВАННІ/ПЕРЕБУВАННЯ В ГОТЕЛІ ДЛЯ ТВАРИН
С 11.00 ДО 11.00

С 11.00 ДО 19.00

ПІСЛЯ 19.00

ВІД 1 ДО 8 ГОДИН

160–185 грн. собаки

½ 100 грн. собаки

½ 100 грн. собаки

½ 100 грн. собаки

150 грн. коти

½ 90 грн. коти

½ 90 грн. коти

½ 90 грн. коти

200 VIP

½ 125 грн.

½ 125 грн.

½ 125 грн.

1. Після 11.00 і до 19.00 рахуємо 1/2 стаціонару, навіть якщо тварина була кілька годин.
2. Після 19.00 і 11.00 наступного дня - 1/2 стаціонару, навіть якщо тварина була кілька годин.
3. Винятки можливі, але тільки за попередньою домовленістю з Головним лікарем або директором клініки.

КАТЕГОРІЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
КАТЕГОРІЇ МАНІПУЛЯЦІЙ*

Ін’єкції (венні струменеві)

КРИТЕРІЇ

Введення препаратів від 0
до 0,5 години

Інфузійна терапія (вага
тварини 0 - 20 кг) 1 категорія

Введення препаратів від 0,5 до
1, 5 години

Інфузійна терапія (вага
тварини 0 - 20 кг) 2 категорія

Введення препаратів від 1,5
до 3 годин

Інфузійна терапія
(вага тварини 0 - 20 кг)
Реанімаційна

Введення препаратів від 3
до 8 годин (при тривалому
введенні препаратів, а
також при важких станах
пацієнта)

КОМЕНТАРІ**
У вартість послуги не входить
постановка внутрішньовенного
катетера. У вартість послуги входить
робота лікаря(ів),система
ПР і/ або шприци, базовий розчин,
антикоагулянт (при постановці
внутрішньовенного катетера),
спирт 70%.
У вартість послуги входить
робота лікаря(ів), базовий розчин,
система ПР, антикоагулянт,
спирт 70%, шприц. У вартість
послуги НЕ входить постановка
внутрішньовенного катетера

У вартість послуги входить
робота лікаря(ів), базовий
розчин, система ПР,
антикоагулянт, спирт 70%,
шприц.

* Кількість препаратів, що вводяться не впливає на категорію інфузійної терапії

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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КАТЕГОРІЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ**
Інфузійна терапія (вага
тварини 20 - 40 кг) 1
категорія

Введення препаратів від
0,5 до 1,5 години

Інфузійна терапія (вага
тварини 20 - 40 кг) 2
категорія

Введення препаратів від 1,5
до 3 годин

Реанімаційна інфузійна
терапія(вага тварини 20
- 40 кг)

Введення препаратів від 3
до 8 годин (при тривалому
введенні препаратів, а
також при важких станах
пацієнта)

Інфузійна терапія (вага
тварини понад 40 кг) 1
категорія

Введення препаратів від 0,5
до 1,5 години

Інфузійна терапія (вага
тварини понад 40 кг) 2
категорія

Введення препаратів від
1 до 3 годин

Інфузійна терапія (вага
тварини понад 40 кг)
Реанімаційна

Реанімація важких
станів

Введення препаратів
від 3 до 8 годин (коли
потрібне тривале введення
препаратів, а також при
важких станах пацієнта)

Постановка
внутрішньовенного
катерера(ів), реанімаційна
інфузійна терапія (з
вартістю препаратів
реінфузії крові з порожнин,
інтубація, постановка
зонду(ів), оксигенотерапія,
пункція порожнин (грудної,
черевної), накладення
джгута або пов’язки,
що давить, визначення
неврологічного статусу.

У вартість послуги
входить робота лікаря(ів),
базовий розчин, система
ПР,антикоагулянт, спирт
70%, шприц.

У вартість послуги не
входить постановка
внутрішньовенного
катетера.

У вартість послуги входить
робота лікаря(ів), базовий
розчин, система ПР,
антикоагулянт, спирт
70%,шприц.

У вартість послуги не
входить постановка
внутрішньовенного
катетера.

У вартість послуги не
входить первинний
прийом і консультація
вузькопрофільного
фахівця, стаціонарне
утримання, лабораторна
і інструментальна
діагностика, подальша
інфузійна терапія,
оперативне втручання,
спеціалізовані витратні
матеріали (тіпаний,
біопсійні голки,
внутрішньовенні порти і
ін.).

** При змінах в стані тваринни і/або при діагностуванні, супутніх патологій, інших захворювань, лікар може
змінити категорію інфузійної терапії.
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КАТЕГОРІЇ (СТУПЕНІ) АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ
САР

1

ЗАГАЛЬНИЙ
СТАН

ВІК

6 тижнів - 5
років

задовільний

2

3 – 6 тижнів;
6 - 8 років

середньої
тяжкості

3

3 дн. – 3
тижні.; 8 - 10
років

важкий

4

Менше 3 днів;
Більше 10
років

__

5

вкрай важкий

критичний

ВАЖКІСТЬ
ОПЕРАЦІЇ

ПРИКЛАД
ОПЕРАЦІЇ

малі операції

Кастрація,
видалення
пальця, розтин
абсцесу

середні операції

ОВГЕ, видалення
грижі,
новоутворення
на шкірі

великі операції

Мастектомія,
білатеральна,
остеосінтез

Торакальна
хірургія,
Нейрохірургія

Новоутворення
і гематоми
головного і
спинного мозку,
видалення частини
легенів

екстрений

Проникаючі
поранення,
розриви порожнин
і внутрішніх
органів

КАТЕГОРІЇ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ І МАНІПУЛЯЦІЙ

НОМЕР
КАТЕГОРІЇ

I категорія

КРИТЕРІЇ

Рани - загальною
площею до 5 см2,
неускладнені,
непроникаючі.
Переломи - прості,
без зміщення, закриті.
Вивихи - без розриву
зв’язкового апарату, не
давніше 12 годин

СТАН ТВАРИНИ

Тварина без
дегідратації,
фізичні показники в
нормі

ПРИКЛАДИ

Кусані рани шкіри,
різані рани, порізи
пучок лап.

Лінія довіри: Лівий берег (044) 227 52 97; Правий берег (044) 362 44 42
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КАТЕГОРІЇ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ І МАНІПУЛЯЦІЙ

II катергорія

Рани - загальною
площею від 5 см 2,
неускладнені, не
гнійні, непроникаючі.
Переломи - прості,
закриті, однієї-двох
кісток, зі зміщенням
не більше 0,5 см.

III катергорія

Рани - загальною
площею до 5 см 2,
ускладнені, гнійні,
проникаючі. Переломи
- косі, веретеноподібні,
закриті, відкриті з
наявністю осколків і зі
зміщенням більш 0,5 см.

Тварина в шоковому
/постшоковому
стані, перша / друга
ступінь дегідратації,
друга / третя ступінь
анестелогічного ризику.

IV катергорія

Рани - загальною
площею від 5 см 2,
ускладнені, гнійні,
проникаючі, множинні.
Переломи - по типу
«зелена гілка», косі,
веретеноподібні,
відкриті з наявністю
великої кількості
осколків.

Тварина в шоковому
/постшоковому
стані, перша / друга
ступінь дегідратації,
друга / третя ступінь
анестелогічного
ризику.

Тварина без
дегідратації / легка
ступінь дегідратації,
загальні фізичні
показники в нормі.

Кусані рани, різані
рани, переломи
прості, косі, вивихи з
обмеження капсули.

Кусані рани, різані
рани, переломи
прості, косі, вивихи
з обмеження
капсули.

Примітка. Ступінь, тяжкість і категорію хірургічного втручання визначає лікар відповідно до клінічного
стану тварини, З огляду на вікові та видові особливості, за критеріями і протоколам, прийнятими у
світовій ветеринарії.
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МЕРЕЖА ВЕТЕРИНАРНИХ ЦЕНТРІВ «АЛДЕН-ВЕТ»
тел.: (044) 272 - 07 - 45

www.aldenvet.ua
e-mail: aldenvet.pr@gmail.com

Лінія довіри: «Лівий берег» (044) 227 - 52 - 97,
«Правий берег» (044) 362 - 44 - 42
ПН-ПТ з 10:00 до 18:00
М. ПОЗНЯКИ

М. УНІВЕРСИТЕТ

М. ОБОЛОНЬ

вул. Гришка, 4а
(044) 575 - 40 - 16
(096) 225 - 10 - 49

вул. Саксаганського, 76
(044) 501 - 12 - 16
(096) 225 - 08 - 43

вул. Малиновського, 34
(044) 419 - 77 - 40
(096) 225 - 08 - 57

М. ХАРКІВСЬКА

М. НИВКИ

М. ГЕРОЇВ ДНІПРА

вул. А. Ахматової, 16а

вул. Естонська, 51

вул. Героїв Дніпра, 18

(044) 502 - 14 - 14
(096) 225 - 10 - 69

(044) 449 - 04 - 22
(096) 225 - 08 - 21

(044) 489 - 94 - 01
(093) 360 - 48 - 60

Р-Н. ТРОЄЩИНА

М. ОЛІМПІЙСЬКА

М.ДЕМІЇВСЬКА

вул. Н. Закревського, 87

вул. Антоновича, 32

пр-т. Лобановського, 10а

(044) 530 - 00 - 12
(096) 789 - 87 - 00

(044) 289 - 19 - 99
(096) 425 - 04 - 35

(044) 288-40-95
(097) 964 - 84 - 40

М. ДАРНИЦЯ

М. СИРЕЦЬ
КЛІНІКА ПАРТНЕР

Харківське шосе, 53
(044) 500 - 35 - 35
(097) 277 - 95 - 56

вул. Георгія Гонгадзе, 20
(044) 463 - 49 - 39
(067) 603 - 06 - 49

Ціни прайс-листа є єдиними для всіх клінік мережі ВЦ «Алден-Вет» / /Затверджено з 01.01.2018 р

