
Додаток №1 
до Наказу від 23.08.2021 № 192

ТАРИФИ
на платні послуги КНП «Черкаська міська дитяча лікарня»

№
з/п Найменування послуги Вартість 

без ПДВ
і 2 3

Діагностичні послуги
1 Ультразвукове дослідження печінки, жовчного м іхура і 

підш лункової залози
222,13

2 Ультразвукове дослідження суглобів 176,44
3 Ультразвк дослідження нирок 125,86
4 Ультразвукове дослідження вилочкової залози 123,69
5 Ультразвукове дослідження екстракраніальних судин з кольоровим 241,34
6 Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням 171,10
7 Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 155,17
8 Електрокардіографія у стані спокою 113,61
9 Нейросонографія 174,57
10 Спірографія з медикаментозними пробами 191,23
11 Електроенцефалографія 178,85
12 Виконання уреазного тесту при езофагогастроскопії 191,64
13 Реоенцефал ограф ія в стані спокою 191,39
14 Езофагогастродуоденоскопія 451,16
15 Рентгенографія огранів грудної клітини в одній проекції 

(плівка 18x24)
171,53

16 Рентгенографія огранів грудної клітини в одній проекції 
(плівка24хЗО)

175,31

17 Рентгенографія огранів грудної клітини в одній проекції 
(плівка30х40)

182,32

18 Рентгенографія органів грудної клітки в двох 
проекціях(плівка18x24)

240,63

19 Рентгенографія органів грудної клітки в двох 
проекціях(плівка24хЗ 0)

248,19

20 Рентгенографія органів грудної клітки в двох 
проекціях(плівкаЗ 0x40)

261,41

21 Оглядова рентгенографія черевної порожнини в одній проекції 
(шіівка18х24)

171,86

22 Оглядова рентгенографія черевної порожнини в одній проекції 
(плівка24х30)

175,64

23 Оглядова рентгенографія черевної порожнини в одній проекції 
(плівка30х40)

182,25

24 Оглядова рентгенографія черевної порожнини в 2 проекціях 
(плівка18х24)

241,03



▼

.5 Оглядова рентгенографія черевної порожнини в 2 проекціях 
(плівка24х30)

248,59

26 Оглядова рентгенографія черевної порожнини в 2 проекціях 
(плівка30х40)

261,81

27 Рентгенконтрастне дослідження товстої киш ки (іригографія) 
(плівка 18x24)

591,14

28 Рентгенконтрастне дослідження товстої киш ки 
(Іригографія)(плівка24х30)

602,48

29 Рентгенконтрастне дослідження товстої киш ки 
(іригографія)(щіівкаЗ 0x40)

627,21

ЗО Рентгенодослідження стравохода з контрастом(плівка24хЗ 0) 418,85

31 Рентгенографія трубчастих кісток з обох сторін (гомілкових, 
стегнових ,плечових, та  кісток передпліччя, )(плівка24х30)

327,61

32 Рентгенографія трубчастих кісток з обох сторін (гомілкових, 
стегнових ,плечових, та кісток передпліччя, )(плівка30х40)

340,83

33 Рентгенографія кульш ового суглобу в прямій проекції 
(плівка18х24)

309,64

34 Рентгенографія кульш ового суглобу в боковій 
проекції(плівка24хЗ 0)

166,74

35 Рентгенографія суглобів
(плечового,гомілкоступневого,колінного,ліктьового, зап’ястка,) у 
двох проекціях (плівка24х30)

179,55

36 Рентгенографія суглобів
(плечового,гомілкоступневого,колінного,ліктьового, зап ’ястка,) у 
двох проекціях (плівка30х40)

266,12

37 Рентгенографія суглобів ( стегнового) з обох сторін(плівкаЗ 0x40) 182,98

38 Рентгенографія суглобів ( стегнового) з обох сторін(плівка24хЗ 0) 252,26
39 Рентгенографія суглобів ( стегнового) з обох сторін(плівка30х40) 265,48
40 Рентгенографія черепа у двох проекціях(плівка18x24) 244,67
41 Рентгенографія черепа у двох проекціях(плівка24хЗО) 252,26
42 Рентгенографія зубів прицільна(плівка4х5) 84,33
43 Гайморографія ( додаткові пазухи носа)(плівка 18x24) 173,96
44 Ринофарингографія(плівка18x24) 173,96
45 Рентгенографія кісток стопи з обох сторін ( бокові 

проекції)(плівка18x24)
242,41

46 Рентгенографія кісток стопи з обох сторін (бокові 
проекції)(плівкаЗ 0x40)

247,35

47 Рентгенографія кісток стопи з обох сторін ( пряма проекція, кістки 
п ’яток))(плівка18х24)

242,41

48 Рентгенографія хребта шийного відділу ( у двох 
проекціях))(плівка18x24)

237,53

49 Рентгенографія хребта грудного відділу ( у двох 
проекціях)(плівкаЗ 0x40)

292,73

50 Рентгенографія хребта попереково - крижового відділу (у двох 
проекціях)(плівка18x24)

289,97

51 Рентгенографія хребта попереково - крижового відділу (у двох 
проекці ях)( плівкаЗ 0x40)

307,32



Консультативні потуги
52 Консультація амбулаторного хворого лікарем - неврологом 133,55
53 Консультація амбулаторного хворого лікарем-хірургом 126,21
54 Консультація амбулаторного хворого лікарем-офтальмологом 120,54
55 Консультація амбулаторного хворого лікарем-отоларингологом 140,06
56 Консультація амбулаторного хворого лікарем-ендокринологом 119,57
57 Консультація амбулаторного хворого лікарем-інфекціоністом 159,57
58 Консультація амбулаторного хворого лікарем-урологом 129,58
59 Консультація амбулаторного хворого лікарем-ортопеда- 

травматологом
165,83

60 Консультація амбулаторного хворого лікарем -кардіоревматологом 119,18
61 Консультація амбулаторного хворого лікарем-нефрологом 122,56
62 Консультація амбулаторного хворого лікарем-гастроентерологом 138,95
63 Консультація амбулаторного хворого лікарем-алергологом 138,99
64 Консультація амбулаторного хворого лікарем-імунологом 274,90
65 Консультація амбулаторного хворого лікарем-гематологом 184,27
66 

'  67
Консультація амбулаторного хворого лікарем-педіатром 
Консультація амбулаторного хворого лікарем-терапевтом 
(педіатром) підліткового

107,83
108,32

68 Консультація амбулаторного хворого логопедом 386,11
69 Консультація амбулаторного хворого лікарем-пульмонологом 116,70
70 Консультація амбулаторного хворого лікарем-гінекологом дитячого 

та підліткового віку
170,26

71 Консультація амбулаторного хворого лікарем-дерматовенерологом 101,54
Видача медичних довідок

72 Санаторно-курортна карта ф, 072/0 153,63
73 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 54,87
74 М едична довідка ф 086/0 54,87
75 М едична довідка ф 086-1/0 54,87
76 М едична довідка ф 086-2/0 54,87
77 Допуск до виробничої практики для студентів 54,87

Лабораторні потуги
78 Аналіз сечі на активні лейкоцити 83,14
79 Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові 51,82
80 Визначення активності анти-о-стрептолізину у сировотці крові 58,76
81 Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові 52,27
82 Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові 86,85
83 Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові 64,92
84 Визначення білкових фракцій у сироватці крові 152,88
85 Визначення кальцію  у сироватці крові 54,32
86 Визначення креатиніну у сироватці крові 49,51
87 Визначення магнію у сироватці крові 53,30
88 Визначення сечовини у сироватці крові 54,02
89 Визначення сечової кислоти у сироватці крові 47,31



1

уО Тимолова проба в сироватці крові 61,87
91 Визначення серомукоїдів в сироватці крові 57,04
92 Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові 64,82
93 Визначення холестерину у сироватці крові 55,91
94 Визначення заліза у сироватці крові 106,59
95 Визначення глю кози у сироватці крові 56,68
96 Визначення хлору у сироватці крові 52,22
97 Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові 58,76
98 Визначення С-реактивного білка 58,76
99 Визначення жовтих пігментів у сечі 39,50
100 Визначення вовчакових клітин ( LE-клітин) 249,36
101 Визначення групи крові та резус-приналежності 78,79
102 Дослідження виділення з носу на вміст еозинофілів 66,24
103 Аналаз сечі на фенілаланін 47,87
104 Аналіз сечі на активність а  -ам ілази 50,11
105 Дослідження зіскрібка на гостриці 40,30
106 Аналіз мокротиння загальний 128,70
107 Аналіз біоматеріалу на дерматомінози 101,10
108 Дослідження товстої краплі 105,46
109 Клінічний аналіз крові №1 (повний) 148,45
ПО Клінічний аналіз сечі №1 (повний) 80,65
111 М ікроскопія калу -  копрограма 127,82
112 М ікрореакція преципітації для діагностики сифілісу 87,19
113 Визначення кількості ретикулоцитів 78,94
114 П роба за  Н ечипоренком 82,92
1Л5 Аналіз сечі за Сулковичем 69,36
116 Визначення кількості тромбоцитів у сироватці крові 87,70
117 Визначення заліза у сироватці крові+визначення здатності 

сироватки крові зв ’язувати залізо
110,57

118 Визначення фібріногену 40,05
119 Визначення тромбінового часу 45,02
120 Визначення протромбінового часу (АЧТЧ) 49,02
121 Визначення протромбінового часу М НО; активності по Квіку, 

протромбінове співвідношення
76,75

122 Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові 
(Аналізатор біохімічний ehern 200)

51,41

123 Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові 
(Аналізатор біохімічний ehern 200)

25,72

124 Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові 
( Аналізатор біохімічний ehern 200)

39,61

125 Визначення креатиніну у сироватці крові ( Аналізатор біохімічний 
ehern 200)

50,40

126
Загальний аналіз крові ( abacus junior ЗО)

39,17



127 Дослідження вмісту петехії на менінгокок 277,70
128 Дослідження калу на дисбактеріоз 421,58
129 Досліждення ліквору на менінгокок та  мікрофлору 351,02
130 Дослідження виділення із вуха на мікрофлору 316,45
131 Дослідження виділення із зіву на мікрофлору 310,64
132 Дослідження виділення із зіву та носу на дифтерію 204,29
133 Дослідження виділення із носа на мікрофлору 343,36
134 Дослідження слизу із носоглотки на менінгококову інфекцію 295,69
135 Дослідження слизу із носоглотки на каш люк 286,45
136 Дослідження виділення із очей на мікрофлору 333,67
137 Дослідження виділень відкритих інфікованих ран 317,31
138 посів грудного молока 313,23
139 Посів змивів на виявлення бактерій групи киш кової палички 93,58
140 Посів змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору 316,10
141 Посів калу на патогенну та  умовно-патогенну міклофлору 401,86
142 Посів калу та  ректальних мазків на патогенну мікрофлору 299,91
143 Дослідження крові на менінгокок та мікрофлору 350,82
144 Дослідження крові на стерильність 349,25
145 Бактерологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого 

стафілококу
206,57

146 Дослідження на стерильність хірургічного матеріалу 271,75
147 Дослідження мікробного забруднення повітря 195,81
148 Дослідження сечі на бактеріурію 323,50
149 Дослідження виділень дихальних шляхів ( мокротиння) 318,38
150 Серологічна діагностика черевного тифу, паратифів ( реакція Відаля) 423,69
151 Серологічна діагностика каш лю ка та  паракаш люка 214,64
152 Серологічна діагностика висипного тифу (р-ція Провачека) 203,69
153 Посів сечі на виявлення бактерій роду Salmonella 269,90
154 Дослідження крові на гемокультуру 372,56

Інш і послуги
155 Перебування громадян за  їх бажанням з поліпшеним сервісним 

обслуговуванням у відділенні боксованому для дітей грудного та 
раннього вікус в т.ч. ПДВ)

200,20

156 П еребування громадян за  їх бажанням з поліпшеним сервісним 
обслуговуванням у приймально-діагностичному боксованому 
відділенні ( в т.ч. П ДВ)

102,19

157 Перебування громадян за  їх бажанням з поліпшеним сервісним 
Обслуговуванням у ПедІатрИЧНОМу ВІДДІлеННІ ( в т.ч. ПДВ) 41,97

158 П еребування громадян за  їх бажанням з поліпшеним сервісним 
обслуговуванням у відділенні анестезіології та  інтенсивної (в  т.ч пдв) 138,78

159 П еребування громадян за  їх бажанням з поліпшеним сервісним 
обслуговуванням у хірургічному відділенні (в  т .ч . П Д В )

169,81


