
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

21.05.2020 № 371/2020-р 

 

 
Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 
підприємством “Хмельницький обласний протипухлинний центр” 

Хмельницької обласної ради 
 

№  
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3 

1 Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, 
що надаються без направлення лікаря:

1) загальний аналіз сечі 72,03
2) визначення ШОЕ  13,80
3) визначення концентрації глюкози 42,63
4) визначення електролітів сироватки крові 163,89
5) проведення дослідження на гематологічному аналізаторі ВС-3000 plus 32,54
6) проведення дослідження на гематологічному аналізаторі 

ABACUS ЗСТ 
25,56 

7) забір венозної крові для біохімічних досліджень 19,17 
8) забір венозної крові для дослідження гемостазу 20,27
9) забір венозної крові для гематологічних досліджень 19,19

10) забір венозної крові для імуноферментних досліджень 19,52
11) проведення підрахунку лейкоцитарної формули 36,09
12) проведення підрахунку ретикулоцитів 53,19
13) проведення біохімічних аналізів на альбумін на автоматичному 

аналізаторі 
32,93 

14) проведення біохімічних аналізів на загальний білок крові на 
автоматичному аналізаторі  

37,08 

15) проведення біохімічних аналізів на білірубін загальний на 
автоматичному аналізаторі 

34,10 

16) проведення біохімічних аналізів на білірубін прямий на 
напівавтоматичному аналізаторі

21,76 

17) проведення біохімічних аналізів на сечовину на автоматичному 
аналізаторі  

33,66 

18) проведення біохімічних аналізів на креатинін на автоматичному 
аналізаторі  

33,18 

19) проведення біохімічних аналізів на аспартатамінотрансферазу 
на автоматичному аналізаторі 

34,12 
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20) проведення біохімічних аналізів на аланінамінотрансферазу на 
автоматичному аналізаторі 

34,18 

21) проведення біохімічних аналізів на сечову кислоту на автома-
тичному аналізаторі 

35,08 

22) проведення біохімічних аналізів на лужну фосфатазу на автома-
тичному аналізаторі 

34,95 

23) проведення біохімічних аналізів на  лактатдегідрогеназу на 
автоматичному аналізаторі 

34,25 

24) проведення біохімічних аналізів на альфа-амілазу на автома-
тичному аналізаторі 

40,78 

25) проведення біохімічних аналізів на холестерин загальний на 
автоматичному аналізаторі 

34,02 

26) проведення біохімічних аналізів на холестерин ліпопротеїну 
високої щільності на напівавтоматичному аналізаторі 

38,00 

27) проведення біохімічних аналізів на тригліцериди на автоматич-
ному аналізаторі  

37,07 

28) проведення біохімічних аналізів на кальцій на автоматичному 
аналізаторі  

33,71 

29) проведення біохімічних аналізів на гамма-глутамілтрансферази 
на напівавтоматичному аналізаторі 

20,58 

30) проведення біохімічних аналізів на магній на напівавтоматич-
ному аналізаторі  

25,10 

31) проведення біохімічних аналізів на фосфор на напівавтоматич-
ному аналізаторі  

23,50 

32) проведення досліджень на протромбіновий час, міжнародне 
нормалізоване відношення, вміст протромбіну по Квіку на 
автоматичному гемокоагулометрі 

91,80 

33) проведення досліджень на фібриноген на автоматичному 
гемокоагулометрі  

89,11 

34) проведення досліджень на активований частковий тромбо-
пластиновий час на автоматичному гемокоагулометрі 

94,33 

35) проведення імунологічних досліджень на визначення групи 
крові за системою АВ0 та системою Rhesus

61,46 

36) проведення імунологічних досліджень на ревмопроби 50,75
37) проведення імуноферментних аналізів на простато-специфічний 

антиген 
164,08 

38) проведення імуноферментних аналізів на СА 125 (пухлинний 
маркер захворювання яєчників)

176,70 

39) проведення імуноферментних аналізів на СА 19-9 (пухлинний 
маркер захворювання підшлункової залози, печінки, шлунково-
кишкового тракту) 

208,56 

40) проведення імуноферментних аналізів на СА 15-3 (пухлинний 
маркер захворювання залози)

238,21 

41) проведення імуноферментних аналізів на REA (раково-
ембріональний антиген – пухлинний маркер захворювання 
шлунково-кишкового тракту)

183,43 
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42) проведення імуноферментних аналізів на хоріонічний гонадотропін 182,16
43) проведення імуноферментних аналізів на альфа-фетопротеїн 182,16
44) проведення імуноферментних аналізів на тиреотропний гормон 172,37
45) проведення імуноферментних аналізів на тироксин вільний 187,88
46) проведення імуноферментних аналізів на трийодтиронін вільний 193,60
47) проведення імуноферментних аналізів на антитіла до тиреоперо-

ксидази 
187,88 

48) проведення імуноферментних аналізів на тиреоглобулін 180,46
49) цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу методом 

Папенгейма І категорії складності
41,62 

50) цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу методом 
Папенгейма II категорії складності

73,96 

51) цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу методом 
Папенгейма II категорії складності (з фільтром для середовища 
збереження клітин) 

157,96 

52) цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу методом 
Папенгейма III категорії складності

183,64 

53) цитологічне дослідження матеріалу щитоподібної залози І кате-
горії складності 

193,82 

54) цитологічне дослідження матеріалу щитоподібної залози ІІ кате-
горії складності 

226,16 

55) цитологічне дослідження матеріалу щитоподібної залози ІІІ кате-
горії складності 

335,83 

56) цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу методикою 
фарбування азуреозиновою сумішшю І категорії складності 

39,29 

57) цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу методикою 
фарбування азуреозиновою сумішшю II категорії складності 

71,63 

58) цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу методикою 
фарбування азуреозиновою сумішшю III категорії складності 

181,31 

59) цитологічне дослідження матеріалу методом Папаніколау І кате-
горії складності 

182,24 

60) цитологічне дослідження матеріалу методом Папаніколау II кате-
горії складності 

214,58 

61) цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу методом 
Папаніколау І категорії складності

324,25 

62) приготування і мікроскопія нативних цитологічних препаратів у 
кабінеті ультразвукових досліджень

47,19 

63) ультразвукове дослідження комплексне (печінка + жовчний 
міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка) 

301,08 

64) ультразвукове дослідження печінки,  жовчного міхура та 
жовчних протоків 

112,91 

65) ультразвукове дослідження печінки 75,27
66) ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних протоків 75,27
67) ультразвукове дослідження підшлункової залози 112,91
68) ультразвукове дослідження селезінки та судин портальної 

системи 
112,91 
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69) ультразвукове дослідження сечостатевої системи для чоловіків 
комплексне (нирки + наднирникові залози + сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза)

301,08 

70) ультразвукове дослідження нирок та наднирникових залоз (для 
чоловіків)  

112,91 

71) ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням 
залишкової сечі (для чоловіків)

75,27 

72) ультразвукове дослідження передміхурової залози (для 
чоловіків) 

75,27 

73) ультразвукове дослідження яєчок (для чоловіків) 75,27
74) ультразвукове дослідження сечостатевої системи для жінок 

комплексне (нирки + наднирникові залози + сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі + матка + яєчники)

338,72 

75) ультразвукове дослідження матки та яєчників 188,18
76) ультразвукове дослідження матки при вагітності та пренальне 

обстеження стану плода
338,72 

77) інтраректальні дослідження передміхурової залози 188,18
78) інтраректальні дослідження стінок прямої кишки 188,18
79) інтраректальні дослідження жіночих статевих органів 188,18
80) інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів 188,18
81) ультразвукове дослідження щитовидної залози 150,54
82) ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 225,81 
83) ультразвукове дослідження слинної залози 112,91
84) ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 112,91
85) ультразвукове дослідження м’яких тканин 112,91
86) ультразвукове дослідження кісток та суглобів (в залежності від 

складності) 
188,18 

87) ультразвукове  дослідження периферичних судин 150,54
88) доплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному 

режимі 
338,72 

89) доплерографія судин в імпульсному режимі 301,08
90) дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням 338,72
91) ультразвукові дослідження органів грудної клітини 451,62
92) ультразвукове дослідження середостіння 150,54
93) ультразвукове дослідження плевральної порожнини 150,54
94) черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та 

м’яких тканин 
225,81 

95) черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та 
м’яких тканин із експрес-цитологічним дослідженням

376,35 

96) черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів 338,72
97) черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів із 

експрес-цитологічним дослідженням
451,62 

98) лікувально-діагностичні пункції поверхневих структур та м’яких 
тканин 

376,35 

99) лікувально-діагностичні пункції органів черевної або плевральної 
порожнини, заочеревинного простору, порожнини малого тазу 

451,62 
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100) установлення зовнішніх дренажів у черевну порожнину, зачерев-
ний простір, порожнину малого тазу, жовчний міхур, порожни-
ни кіст та абсцесів внутрішніх органів

451,62 

101) черезшкірне дренування жовчних протоків, сечовивідної 
системи під контролем ехоскопії та рентгеноскопії

677,43 

102) колоноскопія діагностична 428,79
103) гастроскопія оглядова 265,18
104) гастроскопія з видаленням поліпів 456,95
105) гастроскопія зі взяттям матеріалу на гістологічне дослідження 

методом щіпкової біопсії
360,45 

106) гастроскопія зі взяттям матеріалу на цитологічне дослідження 346,13
107) оперативні втручання на виявлення новоутворень 332,43
108) взяття матеріалу на біопсію 72,99 
109) рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній 

проєкції 
152,55 

110) рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній 
проєкції з використанням цифрової плівки

235,48 

111) рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) у двох 
проєкціях 

188,72 

112) рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) у двох 
проєкціях з використанням цифрової плівки

393,59 

113) рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) 82,99 
114) рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 188,72
115) рентгенографія черевної порожнини (оглядова) з використанням 

цифрової плівки 
271,65 

116) рентгенографія та рентгеноскопія шлунка (оглядова) 380,42
117) рентгенографія та рентгеноскопія шлунка (оглядова) з викори-

станням цифрової плівки
439,17 

118) рентгенографія та рентгеноскопія стравоходу 260,79
119) рентгенографія та рентгеноскопія стравоходу з використанням 

цифрової плівки 
339,28 

120) дуоденографія беззондова 292,65
121) іригоскопія 524,18
122) іригоскопія з цифровою плівкою 644,50
123) рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній 

проєкції 
137,25 

124) рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній 
проєкції з використанням цифрової плівки

235,48 

125) рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох 
проєкціях 

193,16 

126) рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох 
проєкціях з використанням цифрової плівки

393,59 

127) рентгенографія черепа у двох проєкціях 140,54
128) рентгенографія черепа у двох проєкціях з використанням 

цифрової плівки 
179,42 

129) рентгенографія колоносових пазух 104,10
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130) рентгенографія колоносових пазух з використанням цифрової плівки 130,15
131) рентгенографія висково-щелепного суглоба 112,21
132) рентгенографія висково-щелепного суглоба з використанням 

цифрової плівки 
190,88 

133) рентгенографія нижньої щелепи 112,21
134) рентгенографія нижньої щелепи з використанням цифрової плівки 138,26
135) рентгенографія кісток носа 117,01
136) рентгенографія кісток носа з використанням цифрової плівки 130,15
137) рентгенографія скроневої кістки 112,21
138) рентгенографія скроневої кістки з використанням цифрової плівки 138,26
139) рентгенографія ключиці 104,10 
140) рентгенографія ключиці з використанням цифрової плівки 130,15
141) рентгенографія ключиці у двох проєкціях 125,12
142) рентгенографія ключиці у двох проєкціях з використанням 

цифрової плівки 
179,42 

143) рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання 146,30
144) рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання з 

використанням цифрової плівки
229,23 

145) функціональне дослідження хребта (рентгенографія) 202,41
146) функціональне дослідження хребта (рентгенографія) з 

використанням цифрової плівки
481,21 

147) рентгенографія кісток тазу 127,99
148) рентгенографія кісток тазу з використанням цифрової плівки 210,92
149) рентгенологічне дослідження молочних залоз у двох проєкціях 289,22
150) рентгенологічне дослідження молочних залоз у двох проєкціях з 

використанням цифрової плівки
511,04 

151) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку без 
внутрішньовенного контрастування

607,08 

152) рентгенівська комп’ютерна томографія лицевого черепу без 
внутрішньовенного контрастування 

607,08 

153) рентгенівська комп’ютерна томографія орбіт без 
внутрішньовенного контрастування 

607,08 

154) рентгенівська комп’ютерна томографія навколоносових пазух та 
порожнини носу без внутрішньовенного контрастування  

607,08 

155) рентгенівська комп’ютерна томографія скроневих кісток без 
внутрішньовенного контрастування 

607,08 

156) рентгенівська комп’ютерна томографія щелепно-лицевої ділян-
ки без внутрішньовенного контрастування 

607,08 

157) рентгенівська комп’ютерна томографія одного відділу хребта 
без внутрішньовенного контрастування 

607,08 

158) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового 
відділу хребта та куприка без внутрішньовенного контрастування  

607,08 

159) рентгенівська комп’ютерна томографія колінного суглобу без 
внутрішньовенного контрастування 

607,08 

160) рентгенівська комп’ютерна томографія обох кульшових сугло-
бів без внутрішньовенного контрастування 

607,08 
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161) рентгенівська комп’ютерна томографія гомілково-ступневого 
суглобу без внутрішньовенного контрастування 

607,08 

162) рентгенівська комп’ютерна томографія ліктьового суглобу без 
внутрішньовенного контрастування 

607,08 

163) рентгенівська комп’ютерна томографія променево-зап’ясткового 
суглобу і проксимального відділу кістки без внутрішньовенного 
контрастування  

607,08 

164) рентгенівська комп’ютерна томографія ступні без 
внутрішньовенного контрастування 

607,08 

165) рентгенівська комп’ютерна томографія китиці без внутрішньо-
венного контрастування 

607,08 

166) рентгенівська комп’ютерна томографія стегна без внутрішньо-
венного контрастування 

607,08 

167) рентгенівська комп’ютерна томографія кінцівки без внутрішньо-
венного контрастування 

607,08 

168) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини та 
позачеревного простору без внутрішньовенного контрастування  

607,08 

169) рентгенівська комп’ютерна томографія малого тазу у жінок та 
чоловіків без внутрішньовенного контрастування 

607,08 

170) рентгенівська комп’ютерна томографія – мамографія без 
внутрішньовенного контрастування 

607,08 

171) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку та 
дослідження лицевого черепу без внутрішньовенного контрас-
тування 

767,28 

172) рентгенівська комп’ютерна томографія шиї та м’яких тканин 
шиї без внутрішньовенного контрастування 

767,28 

173) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового 
відділу хребта та здухвинно-крижових сполучень без внутрішньо-
венного контрастування 

767,28 

174) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового 
відділу хребта та кульшових суглобів без внутрішньовенного 
контрастування  

914,29 

175) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового від-
ділу хребта та малого тазу без внутрішньовенного контрастування  

914,29 

176) рентгенівська комп’ютерна томографія двох відділів хребта без 
внутрішньовенного контрастування 

914,29 

177) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини, 
позачеревного простору та грудної порожнини без внутрішньо-
венного контрастування 

914,29 

178) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини, 
позачеревного простору та сечовивідної системи без внутрішньо-
венного контрастування 

914,29 

179) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини, 
позачеревного простору та малого тазу без внутрішньовенного 
контрастування  

914,29 

180) рентгенівська комп’ютерна томографія трьох відділів хребта без 
внутрішньовенного контрастування 

1161,17 
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181) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини, 
позачеревного простору і малого тазу та кишківника (віртуальна 
колоноскопія) без внутрішньовенного контрастування 

1161,17 

182) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку з 
внутрішньовенним контрастуванням

1361,82 

183) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку та дослід-
ження лицевого черепу з внутрішньовенним контрастуванням  

1361,82 

184) рентгенівська комп’ютерна томографія орбіт з внутрішньовен-
ним контрастуванням 

1361,82 

185) рентгенівська комп’ютерна томографія навколоносових пазух та 
порожнини носа з внутрішньовенним контрастуванням  

1361,82 

186) рентгенівська комп’ютерна томографія скроневих кісток з внут-
рішньовенним контрастуванням 

1361,82 

187) рентгенівська комп’ютерна томографія шиї та м’яких тканин 
шиї з внутрішньовенним контрастуванням 

1361,82 

188) рентгенівська комп’ютерна томографія щелепно-лицевої 
ділянки з внутрішньовенним контрастуванням 

1361,82 

189) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин 
голови з внутрішньовенним контрастуванням

1361,82 

190) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин шиї 
з внутрішньовенним контрастуванням

1361,82 

191) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин 
голови та шиї з внутрішньовенним контрастуванням

1522,02 

192) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин 
верхніх кінцівок з внутрішньовенним контрастуванням 

2209,52 

193) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія аорти, 
черевної порожнини, тазу з внутрішньовенним контрастуванням 

2209,52 

194) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія легеневих 
артерій з внутрішньовенним контрастуванням

2209,52 

195) рентгенівська комп’ютерна томографія одного відділу хребта 
(шийного, грудного, поперекового) з внутрішньовенним 
контрастуванням 

2209,52 

196) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового 
відділу хребта та куприка з внутрішньовенним контрастуванням  

2209,52 

197) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового 
відділу хребта та здухвинно-крижових сполучень з внутрішньо-
венним контрастуванням 

2209,52 

198) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового 
відділу хребта та кульшових суглобів з внутрішньовенним 
контрастуванням  

2209,52 

199) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового 
відділу хребта та малого тазу з внутрішньовенним контрастуванням  

2209,52 

200) рентгенівська комп’ютерна томографія двох відділів хребта з 
внутрішньовенним контрастуванням 

2209,52 

201) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини, 
позачеревного простору, грудної порожнини з внутрішньовенним 
контрастуванням  

2209,52 
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202) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини, 
позачеревного простору та малого тазу з внутрішньовенним 
контрастуванням  

2209,52 

203) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини, 
позачеревного простору та сечовивідної системи з внутрішньовенним 
контрастуванням  

2456,40 

204) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин 
нижніх кінцівок та черевного відділу аорти з внутрішньовенним 
контрастуванням 

2456,40 

205) рентгенівська комп’ютерна томографія трьох відділів хребта з 
внутрішньовенним контрастуванням  

2456,40 

206) рентгенівська комп’ютерна томографія – онкоскринінг (обсте-
ження шиї, грудної залози, органів черевної порожнини та орга-
нів малого тазу) кісток скелету на рівні обстеження з внутрішньо-
венним контрастуванням

2535,91 

207) сканування всього скелету та статична сцинтиграфія кісток 741,06
208) сцинтиграфія щитоподібної залози 199,13
209) динамічна реносцинтиграфія (функція нирок) 390,67
210) консультація лікаря гінеколога-онколога 92,87
211) консультація лікаря гінеколога-онколога з проведенням 

кольпоскопії 
121,92 

212) консультація лікаря отоларинголога-онколога 61,88
213) консультація лікаря хірурга-онколога 62,89
214) консультація лікаря-онколога 61,08
215) консультація лікаря з променевої терапії 58,64
216) консультація лікаря-уролога 73,39
217) консультація лікаря-гематолога 44,86
218) консультація лікаря-хірурга торакального 56,86
 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 
 
 


