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Код
послуги Найменування послуг

Тариф 
без ПДВ, 

гри
19 Лабораторне бактеріологічне дослідження випорожнень на мікрофлору (з 

негативним результатом)
56,24

20 Лабораторне бактеріологічне дослідження випорожнень на мікрофлору (з 
позитивним результатом)

139,70

21 Лабораторне бактеріологічне дослідження сечі на бактеріурію (з негативним 
результатом)

42,91

22 Лабораторне бактеріологічне дослідження сечі на бактеріурію (з позитивним 
результатом)

162,96

23 Лабораторне бактеріологічне дослідження виділень відкритих інфікованих ран (з 
негативним результатом)

57,92

24 Лабораторне бактеріологічне дослідження виділень відкритих інфікованих ран (з 
позитивним результатом)

161,41

25 Лабораторне бактеріологічне дослідження мікрофлори зіву, носа, мокротиння, 
очей тощо (з негативним результатом)

79,37

26 Лабораторне бактеріологічне дослідження мікрофлори зіву, носа, мокротиння, 
очей тощо (з позитивним результатом)

175,44

27 Лабораторне бактеріологічне дослідження крові на стерильність (з негативним 
результатом)

53,09

28 Лабораторне бактеріологічне дослідження крові на стерильність (з позитивним 
результатом)

155,48

29 Лабораторне бактеріологічне дослідження спинно-мозкової рідини (ліквору) (з 
негативним результатом)

102,53

ЗО Лабораторне бактеріологічне дослідження спинно-мозкової рідини (ліквору) (з 
позитивним результатом)

181,91

31 Консультаційне мікроскопічне дослідження готових зрізів біопсійного матеріалу
42,08

32 Консультаційне мікроскопічне дослідження готових зрізів біопсійного матеріалу 
(з лабораторним гістологічним дослідженням)

148,48

33 Лабораторне патологоанатомічне дослідження операційного та біопсійного 
матеріалу 1 категорії складності

82,91

34 Лабораторне патологоанатомічне дослідження операційного та біопсійного 
матеріалу 2 категорії складності

127,41

35 Лабораторне патологоанатомічне дослідження операційного та біопсійного 
матеріалу 3 категорії складності

159,90

36 Лабораторне патологоанатомічне дослідження операційного та біопсійного 
матеріалу 4 категорії складності

249,70

37 Проведення діагностичного патологоанатомічного розтину 1 категорії складності 
(без лабораторних досліджень)

836,68

38 Проведення діагностичного патологоанатомічного розтину 2 категорії складності 1008,35



39 Проведення діагностичного патологоанатомічного розтину 3 категорії складності
1157,02

40 Проведення діагностичного патологоанатомічного розтину 4 категорії складності 1272,88

45 МРТ головного мозку 1160,80

46 МРТ головного мозку та прицільне дослідження внутрішнього вуха і мосто- 
мозочкового кута

1207,36

47 МРТ головного мозку та прицільне дослідження гіпофізу 1207,36
48 МРТ головного мозку та прицільне дослідження орбіт та зорових нервів 1207,36

49 МРТ головного мозку та прицільне дослідження лицьової частини голови 
(навколоносових пазух та порожнин носу)

1207,36

50 МРТ головного мозку та ангіографія артерій головного мозку 1207,36
51 МРТ шийного відділу хребта та ангіографія артерій шиї (сонних і хребцевих) 1207,36
52 МРТ головного мозку та ангіографія внутрішньочерепних вен 1207,36
53 МРТ шийного відділу хребта та спинного мозку 1067,81
54 МРТ грудного відділу хребта та спинного мозку 1067,81
55 МРТ поперекового відділу хребта та спинного мозку 1067,81
56 МРТ крижів і куприка 1067,81
57 МРТ крижово-здухвинних зчленувань 1067,81
58 МРТ колінного суглобу (один суглоб) 1207,36
59 МРТ кульшового суглобу (один суглоб) 1207,36
60 МРТ плечового суглобу (один суглоб) 1207,36
61 МРТ гомілково-ступневого суглобу (один суглоб) 1207,36
62 МРТ холецисто-холангіографія 1207,36
63 Лабораторне дослідження на наявність хламідії трахоматіс методом ПЛР 242,47
64 Лабораторне дослідження на наявність мікоплазми хомініс методом ПЛР 242,47
65 Лабораторне дослідження на наявність уреаплазми уреалітікум методом ПЛР 242,47
66 Лабораторне дослідження на наявність трихомонас вагіналіс методом ПЛР 241,32
67 Лабораторне дослідження на наявність токсоплазми гондії методом ПЛР 249,36
68 Лабораторне дослідження на наявність вірусу простого герпесу методом ПЛР 243,62
69 Лабораторне дослідження на наявність вірусу Епштейна-Барра методом ПЛР 243,62
70 Лабораторне дослідження на наявність цитомегаловірусу методом ПЛР 243,62

71 Лабораторне дослідження на наявність вірусу герпесу людини, тип 6(HHV6) 
методом ПЛР

243,62

72 Лабораторне дослідження на наявність вірусу папіломи людини, тип 16,18 
методом ПЛР

255,10

73 Лабораторне дослідження на наявність вірусу гепатиту В (HBV) методом ПЛР 247,07

74 Лабораторне дослідження на наявність вірусу гепатиту С (HCV) методом ПЛР 269,23

75 Лабораторне імунологічне дослідження на визначення антитіл до ДНК 
імуноферментним методом (нативна, денатурована, формалізована)

223,75

76 Лабораторне імунологічне дослідження на визначення кількості імуноглобулінів 
А, М, G в сироватці крові імуноферментним аналізом

204,26

77 Лабораторне імунологічне дослідження на визначення загального 
імуноглобуліну Е методом імуноферментного аналізу

199,38

78
Лабораторне імунологічне дослідження на визначення НСТ-тесту спонтанного 
та стимульованого за допомогою методу світловолї мікроскопії 78,22

79
Лабораторне імунологічне дослідження на визначення фагоцитарної активності 
нейтрофільних гранулоцитів (фагоцитарний індекс (ФІ), фагоцитарне число (ФЧ) 
за допомогою методу світлової мікроскопії

60,99

80 Лабораторне імунологічне дослідження на визначення субпопуляцій Т- і В- 
лімфоцитів за допомогою метода світлової мікроскопії

182,34

81 Лабораторне імунологічне дослідження на визначення циркулюючих імунних 
комплексів в сироватці крові

113,61

82
Лабораторне імунологічне дослідження на визначення кількості лейкоцитів та 
кількості основних клітин лейкограми в загальному аналізі крові

66,11

83 Контрастне підсилення для проведення МРТ для пацієнта вагою до 75 кг 882,11

84 Контрастне підсилення для проведення МРТ для пацієнта вагою від 75 до 100 кг 1055,45
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85 Контрастне підсилення для проведення МРТ пацієнта вагою більше 100 кг 1265,97
86 Лазеротерапія 37,82
87 УВЧ-терапія 22,80
88 Водолікування (витяжна ванна) 190,88
89 Водолікування (лікувальна ванна) 78,01
90 Водолікування (гідромасаж) 108,49
91 Діадинамотерапія 39,22
92 Ампліпульс 39,48
93 Дарсонвалізація 40,24
94 Електростимуляція 54,59
95 Електросон 45,02
96 Електрофорез 51,28
97 Ультразвукова терапія 45,29
98 Франклінізація 45,02
99 Магнітотерапія 45,02
100 Озонотерапія 51,36
101 Парафінолікування 45,22
102 Лікувальний сеанс гіпербаричної оксигенації 352,33

107 Забір біологічного матеріалу для обстеження на коронавірусну інфекцію методом 
полімеразної ланцюгової реакції

212,45

108 Лабораторне дослідження на виявлення РНК коронавірусів SARS-CoV-2 і 
подібних методом ПЛР в режимі реального часу

703,40

109
Лабораторне бактеріологічне дослідження мікрофлори зіву, носа, гайморової 
порожнини, мокротиння, очей, вух, статевих органів на мікробіологічному 
аналізаторі

882,00

110 Лабораторне бактеріологічне дослідження на стерильність при пересадці 
кісткового мозку

106,46

117

Проведення тестування на COVID-19, методом ПЛР (забір біологічного 
матеріалу для обстеження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної 
ланцюгової реакції, лабораторне дослідження на виявлення РНК коронавірусів 
SARS-CoV-2 і подібних методом ПЛР в режимі реального часу)

894,80

118 Первинна консультація лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини 104,81
119 Повторна консультація лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини 63,78
120 Консультація лікаря-невропатолога (ФРМ) 89,92
121 Консультація лікаря-фізіотерапевта 89,92
122 Заняття з елементами мануальної терапії 40,16
123 Первинне заняття з кінезіотейпуванням 66,99
124 Повторне заняття з кінезіотейпуванням 28,94
125 Індивідуальне заняття з лікувальної фізкультури 37,12
126 Заняття з механотерапії 37,12
127 Оздоровчий масаж 1 зони, в т.ч. ПДВ 44,81
128 Оздоровчий масаж спини, в т.ч. ПДВ 86,38
129 Оздоровчий масаж загальний, в т.ч. ПДВ 148,68
130 Консультація логопеда 228,02
131 Заняття з логопедом: моторна афазія аферентного типу 292,55
132 Заняття з логопедом: моторна афазія еферентного типу 292,55
133 Заняття з логопедом: динамічна афазія 292,55
134 Заняття з логопедом: сенсорна (акустико-гностична) афазія 292,55
135 Заняття з логопедом: акустико-мнестинча афазія 292,55
136 Заняття з логопедом: семантична афазія 292,55
137 Заняття з логопедом: коркова дизартрія 195,77
138 Заняття з логопедом: підкоркова (екстрапірамідна) дизартрія 195,77
139 Заняття з логопедом: псевдобульбарна дизартрія 195,77
140 Заняття з логопедом: мозочкова дизартрія 195,77
141 Заняття з логопедом: бульбарна дизартрія 195,77
142 Консультація лікаря-акушера-гінеколога 136,39
143 Консультація лікаря-алерголога 108,68
144 Консультація лікаря-андролога 98,00
145 Консультація лікаря-гастроентеролога 104,63
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146 Консультація лікаря-ендокринолога 98,00
147 Консультація лікаря-імунолога (клінічного) 182,69
148 Консультація лікаря-кардіолога 98,00
149 Консультація лікаря-невропатолога 112,27
150 Консультація лікаря-нейрохірурга 97,31
151 Консультація лікаря-нефролога 98,00
152 Консультація лікаря-ортопеда-травматолога 100,83
153 Консультація лікаря-отоларинголога 121,59
154 Консультація лікаря-офтальмолога 100,83
155 Консультація лікаря-профпатолога 99,77
156 Консультація лікаря-пульмонолога 94,65
157 Консультація лікаря-ревматолога 98,00
158 Консультація лікаря-стоматолога-хірурга 100,83
159 Консультація лікаря-терапевта 98,00
160 Консультація лікаря-уролога 106,14
161 Консультація лікаря-хірурга 76,09
162 Консультація лікаря-хірурга судинного 94,65
163 Консультація лікаря-хірурга торакального 100,83
164 Консультація лікаря-хірурга-проктолога 111,44
165 Езофагоскопія діагностична 296,69
166 Езофагоскопія із взяттям біопсії (цитології) 532,03
167 Езофагоскопія із поліпектомією 901,55
168 Езофагоскопія із видаленням стороннього тіла 571,29
169 Езофагоскопія із хромоскопією 853,06
170 Езофагоскопія із стентуванням (без вартості стенту) 458,08
171 Езофагогастроскопія діагностична 306,68
172 Езофагогастроскопія із взяттям біопсії 581,10
173 Езофагогастроскопія із поліпектомією 1003,13
174 Езофагогастроскопія із видаленням стороннього тіла 672,92
175 Езофагогастроскопія із хромоскопією 902,86
176 Езофагогастродуоденоскопія діагностична 356,46
177 Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії 581,10
178 Езофагогастродуоденоскопія із поліпектомією 901,55
179 Езофагогастродуоденоскопія із видаленням стороннього тіла 722,70
180 Езофагогастродуоденоскопія із хромоскопією 1004,47

181 Езофагогастродуоденоскопія із стентуванням (постановка і видалення стента) 
(без вартості стенту)

750,53

182 Дуоденоскопія діагностична 406,26
183 Дуоденоскопія із біопсією 595,51
184 Колоноскопія діагностична 752,98
185 Колоноскопія із взяттям біопсії 1039,06
186 Колоноскопія із видаленням стороннього тіла 1341,10
187 Колоноскопія із видаленням стороннього тіла 1533,91
188 Колоноскопія із хромоскопією 1622,14
189 Ректосигмоскопія діагностична 667,66
190 Ректосигмоскопія із взяттям біопсії 908,36
191 Ректосигмоскопія із поліпектомією 1170,09
192 Ректосигмоскопія із хромоскопією 1273,02
193 Ректосигмоскопія із видаленням стороннього тіла 1011,21
194 Бронхоскопія діагностична 523,47
195 Бронхоскопія санаційна 655,94
196 Бронхоскопія із взяттям біопсії (цитології) 809,56
197 Бронхоскопія із взяттям промивних вод (МБТ та міклофлору) 665,81
198 Бронхоскопія із видаленням стороннього тіла 848,87
199 Бронхоскопія із введенням лікарських засобів 655,94
200 Бронхоскопія із поліпектомією 1158,99

201
Дослідження на виявлення lg М антитіл до нуклеокапсидного антигену SARS- 
CoV-2 (коронавірус) методом ІФА на автоматичному аналізаторі

301,26

202 Дослідження на виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигену SARS- 
CoV-2 (коронавірус) методом ІФА на автоматичному аналізаторі

302,86
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203
Дослідження на виявлення Ig М / IgG антитіл до нуклеокапсидного антигену 
SARS-CoV-2 (коронавірус) методом ІФА на автоматичному аналізаторі 424,29

204
Дослідження на виявлення Ig М антитіл до нуклеокапсидного антигену SARS- 
CoV-2 (коронавірус) методом ІФА на автоматичному аналізаторі (без забору 
матеріалу)

243,90

205
Дослідження на виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигену SARS- 
CoV-2 (коронавірус) методом ІФА на автоматичному аналізаторі (без забору 
матеріалу)

245,51

206
Дослідження на виявлення Ig М / IgG антитіл до нуклеокапсидного антигену 
SARS-CoV-2 (коронавірус) методом ІФА на автоматичному аналізаторі (без 
забору матеріалу)

365,05

207 Рентгенографія черепу / скроневої кістки / турецького сідла / орбіт / носу / 
щелепи

109,60

208 Рентгенографія каналу зорового нерва по Резе (два знімки) 154,50

209 Рентгенографія кісток носу в боковій проекції / виличного комплексу (два 
знімки)

154,50

210 Рентгенографія шийного / грудного / попереково-крижового / крижової кістки / 
куприка відділу

109,60

211 Рентгенографія шийного / попереково-крижового відділу хребта функціональні 
проби (два знімки)

154,50

212 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в косій проекції (два знімки) 154,50

213 Рентгенографія лопатки / ключиці / кісток тазу / крила здухвинної кістки / 
лонного симфізу

121,27

214 Рентгенографія плечового / ліктьового / променево-зап'ясткового / колінного / 
кульшового / гомілково-ступневого суглобу

109,60

215 Рентгенографія передпліччя / зап'ястку / кисті / надколінника 109,60
216 Рентгенографія гомілкової/ плечової/ стегнової кістки 109,60

217 Рентгенографія обох кульшових / колінних / гомілково-ступневих / ключично- 
акроміальних суглобів

172,05

218 Рентгенографія проксимальних/ дистальних відділів стопи 109,60
219 Рентгенографія проксимальних / дистальних відділів обох стоп в прямій проекції 117,62

220 Рентгенографія обох стоп в боковій проекції з навантаженням (два знімки) 154,61
221 Рентгенографія ребер / органів грудної клітини 109,60

222 Рентгеноскопія органів грудної клітини поліпозиційна з функціональними 
пробами

180,21

223 Рентгенографія органів грудної клітини в прицільній проекції під контролем 
рентгеноскопії

166,97

224 Рентгенографія органів черевної порожнини 166,97

225 Рентгенографія сечовивідних шляхів в задній оглядовій проекції в 
горизонтальному стані (оглядова урографія)

166,97

226
Рентгендослідження товстої кишки з первинним подвійним контрастуванням 
(поліпозиційна ірігоскопія та ірігографія оглядова і прицільна) 690,21

227 Рентгендослідження стравоходу / шлунку з контрастуванням (поліпозиційна 
рентгеноскопія та рентгенографія оглядова і прицільна)

463,93

228 Рентгендослідження дванадцятипалої кишки з контрастуванням (поліпозиційна 
рентгеноскопія та рентгенографія оглядова і прицільна)

537,00

229 Рентгендослідження тонкої кишки з контрастуванням (поліпозиційна 
рентгеноскопія та рентгенографія оглядова і прицільна)

695,89

230
Рентгендослідження травного каналу з контрастуванням (поліпозиційна 
рентгеноскопія та рентгенографія оглядова і прицільна) в динаміці (пасаж 
контрастної речовини по ШКТ)

827,61

231 Рентгенографія сечовивідних шляхів з внутрішньовенним контрастуванням 
(екскреторна урографія), один знімок

915,01

232
Рентгенографія сечовивідних шляхів монолатеральна з ретроградним 
контрастуванням в задній оглядовій проекції у горизонтальному стані 
(ретроградна урографія), один знімок

824,30
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233
Рентгенографія сечовивідних шляхів білатеральна з ретроградним 
контрастуванням в задній оглядовій проекції у горизонтальному стані з 
функціональними пробами (мікційна урографія), два знімки

875,98

234 Рентгенографія сечовивідних шляхів / сечового міхура 763,84

235
Рентгенографія сечового міхура з ретроградним контрастуванням в задній 
оглядовій проекції в горизонтальному стані (ретроградна цистографія) 785,27

236
Рентгенографія сечового міхура з ретроградним контрастуванням в задній 
оглядовій проекції у горизонтальному стані з функціональними пробами 
(мікційна цистографіяї. два знімки

806,70

237
Рентгенографія уретри з ретроградним контрастуванням в прямій та в косій 
проекціях з функціональними пробами (ретроградна уретрографія), два знімки 836,93

238 Фістулографія різних органів, тканин та ділянок тіла з контрастуванням 815,47

239 Рентгенографія різних органів, тканин та ділянок тіла з череззондовим 
контрастуванням

845,75

Затверджено розпорядженням Черкаської обласної держаної адміністрації від 16.06.2020 № 15 
та розпорядженням Черкаської обласної держаної адміністрації відД)1.011.2021 № 6
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