
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

04.05.2020 № 353/2020-р 

 

 
Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються Хмельницьким обласним бюро  

судово-медичної експертизи 

№  
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3 

1 Стажування лікарів (провізорів)-інтернів, якщо ці лікарі (про-
візори)-інтерни закінчили державні заклади вищої освіти, що 
готують фахівців у сфері охорони здоров’я на умовах контракту, 
на місяць 

548,69 

2 Проведення судово-медичної експертизи (дослідження) у цивільних справах 
1) експертиза з приводу статевих станів 481,90 
2) експертиза при обстеженні потерпілих 240,09 
3) комісійна судово-медична експертиза по вивченню медичних 

документів, матеріалів справи та речових доказів  
481,96 

4) експертиза з виїздом для огляду потерпілого за місцем його 
проживання 

171,36 

5) експертиза трупа звичайної складності 1236,20 
6) експертиза трупа середньої складності 2264,03 
7) експертиза трупа складна 5445,05 
8) експертиза ексгумованого трупа звичайної складності 1246,16 
9) експертиза ексгумованого трупа середньої складності 2264,03 

10) експертиза ексгумованого трупа складна 5445,05 
11) підготовка тіла покійного до поховання 330,00 
12) судово-криміналістичне дослідження рани шкіри 1883,92 
13) судово-криміналістичне дослідження пошкодження тканини 1460,85 
14) судово-криміналістичне дослідження слідів крові 1407,60 
15) судово-криміналістичне дослідження тупої травми кісткової 

тканини 
1501,87 

16) судово-криміналістичне дослідження тупої травми під’язикової 
кістки та щитоподібного хряща гортані 

1466,53 

17) судово-криміналістичне дослідження кісткових рештків 1505,20 
18) судово-гістологічне дослідження шматочків органів 837,40 
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1 2 4 

19) судово-цитологічне дослідження мікронакладень, мікрочастин, 
та волосся 

4179,10 

20) судово-цитологічне дослідження крові, слини та інших виділень 
біологічного походження 

4095,45 

21) судово-цитологічна експертиза по дослідженню статевих злочинів 4069,24 
22) судово-імунологічне дослідження слідів крові на речових доказах 2220,68 
23) судово-імунологічне дослідження групи рідкої крові 938,14 
24) судово-імунологічне дослідження волосся 1792,64 
25) судово-імунологічне дослідження слідів сечі на речових доказах 1625,82 
26) судово-імунологічне дослідження кісткової тканини 1137,42 
27) судово-імунологічне дослідження м’яких тканин (м’язів) 1392,96 
28) судово-імунологічне дослідження слини 1717,18 
29) судово-імунологічне дослідження сперми 1835,82 
30) судово-імунологічне дослідження потожирових виділень на 

речових доказах 
1703,26 

31) судово-імунологічне дослідження групи гемолізованої крові 1554,55 
32) судово-токсикологічне дослідження на наявність спиртів 1869,92 
33) судово-токсикологічне дослідження на наявність оцтової кислоти 1503,15 
34) судово-токсикологічне дослідження на наявність карбоксігемоглобіну 531,94 
35) судово-токсикологічне дослідження на наявність етиленгліколю 1422,40 
36) судово-токсикологічне дослідження на групу мінеральних 

кислот, лугів, нітритів, нітратів 
1509,30 

37) судово-токсикологічне дослідження на наявність отрутохімікатів 1657,14 
38) судово-токсикологічне дослідження на наявність тетроетилсвинцю 762,71 
39) судово-токсикологічне дослідження на канабіноїди 788,74 
40) судово-токсикологічне дослідження на групу металевих отрут 

та ртуті 
2606,60 

41) судово-токсикологічне дослідження на 1,4 – бенздіазепіни та 
наркотичні речовини 

1079,99 

42) судово-токсикологічне дослідження на наявність летких речовин 1113,64 
43) судово-токсикологічне дослідження на групу речовин, що ізолю-

ються підкисленим спиртом або підкисленою водою 
4204,40 

44) судово-токсикологічне дослідження на наявність діатомового 
планктону 

1230,18 

45) судово-токсикологічне дослідження на наявність фосфіду цинку 750,86 
 

 

Керівник апарату  

адміністрації        Оксана САМОЛЮК 

 


