
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 

13.07.2020 № 510/2020-р 

 

Т А Р И Ф И 
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни” 

Хмельницької обласної ради 
 

№ з/п Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3 

1. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики 
захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення:

1) оздоровчий масаж шиї 74,00
2) оздоровчий масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, 

ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони)
74,00 

3) оздоровчий масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя 
ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча)

74,00 

4) оздоровчий масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимального 
відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба та 
передпліччя) 

74,00 

5) оздоровчий масаж кисті та передпліччя 74,00
6) оздоровчий масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового 

хребця до нижніх сідничних схилів)
74,00 

7) оздоровчий масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, 
ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) 

74,00 

8) оздоровчий масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, 
ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна)

74,00 

9) оздоровчий масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального 
відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки)

74,00 

10) оздоровчий масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини 
до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до 
II ребра) 

83,00 

11) оздоровчий масаж верхньої кінцівки 83,00
12) оздоровчий масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки  98,00
13) оздоровчий масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до 

крижової ділянки, від лівої до правої середньої аксилярної лінії) 
98,00 

14) оздоровчий масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої 
поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця, від лівої до 
правої задньої аксилярної лінії)

98,00 

15) оздоровчий масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, 
гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) 

98,00 
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16) оздоровчий масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та 

попереково-крижової ділянки, від лівої до правої задньої аксилярної 
лінії) 

116,00 

17) вихрова ванна для ніг 108,00
18) ванна для ніг з морською сіллю 118,00
19) ванна для ніг з розчином бішофіту 112,00
20) ванна для ніг з білою скипидарною емульсією 116,00
21) ванна ніжна вихрова з інфрачервоним опроміненням 108,00
22) підводний душ-масаж 118,00
2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 

надаються без направлення лікаря:
1) визначення загального білірубіну в сироватці крові 35,00
2) визначення прямого білірубіну в сироватці крові 35,00
3) визначення активності ферментів аланінамінотрансферази в 

сироватці крові (ALT)
31,00 

4) визначення активності ферментів аспартатамінотрансферази в 
сироватці крові (AST)

31,00 

5) визначення амілази в сироватці крові 36,00
6) визначення тимолової проби 28,00
7) визначення холестерину в сироватці крові 28,00
8) визначення ліпопротеїдів в сироватці крові 29,00
9) визначення сечовини в сироватці крові 35,00
10) визначення креатиніну в сироватці крові 35,00
11) визначення загального білка в сироватці крові 28,00
12) визначення альбуміну в сироватці крові 41,00
13) визначення сечової кислоти в сироватці крові 31,00
14) визначення заліза крові сироваткового 50,00
15) визначення рівня глюкози в сироватці крові 35,00
16) визначення калію в сироватці крові 50,00
17) біохімічний аналіз крові на тригліцириди 35,00
18) розгорнутий аналіз крові 95,00
19) визначення групи крові та резус фактору 35,00
20) коагулограма крові (гемостазіограма, аналіз крові на згортання, 

оцінка згортання крові)
115,00 

21) біохімічний аналіз крові повний 196,00
22) визначення міжнародного нормалізованого індексу в сироватці крові 

(дослідження протромбінового часу)
47,00 

23) визначення С-реактивного білка в сироватці крові (СРБ) 25,00
24) визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові (РФ) 25,00
25) визначення тропонінів в сироватці крові, швидкий тест 95,00
26) визначення вірусу гепатиту С в сироватці крові (НСV), швидкий тест 70,00
27) визначення вірусу гепатиту В в сироватці крові (НВS-ag), швидкий тест 65,00
28) виявлення антитіл до хелікобактер пілорі в сироватці крові (Н.Pylori), 

швидкий тест 
75,00 

29) визначення простат-специфічного антигену в сироватці крові (PSA), 
швидкий тест 

95,00 

30) визначення тромбоцитів у сироватці крові 32,00
31) визначення ретикулоцитів у сироватці крові 26,00
32) визначення часу згортання крові 25,00
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33) дослідження крові на малярійний плазмодій 90,00
34) загальний аналіз сечі 65,00
35) аналіз сечі на вміст ацетону і глюкози 35,00
36) забір венозної крові 30,00
37) забір капілярної крові 20,00
38) електрокардіографія у дванадцяти відведеннях 160,00
39) електрокардіографія з навантаженням 163,00
40) ехокардіографія  198,00
41) електрокардіографія по Небу 147,00
42) електрокардіографія по Слопаку 147,00
43) електрокардіографія по Ліану 147,00
44) реоенцефалографія (РЕГ) 208,00
45) реовазографія 180,00
46) добове моніторування 387,00
47) ехоенцефалоскопія 184,00
48) електрокардіографія та ритмограма 185,00
49) електроенцефалографія 269,00
50) спірографія 181,00
51) озокеритопарафінові аплікації 89,00
52) ультразвукова терапія 107,00
53) E-link терапія 279,00
54) MOTOmed терапія 119,00
55) ампліпульс терапія 108,00
56) ударно-хвильова терапія 202,00
57) діадинамотерапія 83,00
58) функціональна електрична стимуляція 98,00
59) гальванізація  83,00
60) електрофорез 84,00
61) дарсонвалізація 88,00
62) ультрависокочастотна терапія (УВЧ) 95,00
63) магнітотерапія 90,00
64) лазеротерапія 90,00
65) небулайзерна терапія з придбанням особистої небулайзерної камери 

та маски (без лікарських засобів)
195,00 

66) небулайзерна терапія з використанням особистої небулайзерної 
камери та маски (без лікарських засобів)

65,00 

67) ультрафіолетове опромінення 60,00
68) локальна баротерапія нижніх кінцівок 87,00
69) терапія з використанням лампи Солюкс 89,00
70) гастродуоденоскопія з біопсією 310,00
71) ректороманоскопія з біопсією 311,00
72) цистоскопія 333,00
73) колоноскопія з біопсією 374,00
74) ультразвукове дослідження комплексне (печінка + жовчний міхур + 

жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка)
148,00 

75) ультразвукове дослідження комплексне (нирки + надниркові залози + се-
човий міхур + передміхурова залоза)

125,00 

76) ультразвукове дослідження печінки,  жовчного міхура та жовчних 
протоків 

114,00 

77) ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз 103,00
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78) ультразвукове дослідження підшлункової залози 91,00
79) ультразвукове дослідження печінки 91,00
80) ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних протоків 91,00
81) ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням 

залишкової сечі 
103,00 

82) ультразвукове дослідження передміхурової залози 92,00
83) ультразвукове дослідження яєчок та придатків яєчок 103,00
84) ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 91,00
85) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 91,00
86) ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок 214,00
87) рентгенографія органів грудної клітини з використанням рентгеноло-

гічної плівки 
190,00 

88) рентгенографія органів грудної клітини без використання рентгено-
логічної плівки 

161,00 

89) рентгенографія кісток таза з використанням рентгенологічної плівки 214,00 
90) рентгенографія кісток таза без використання рентгенологічної плівки 178,00
91) рентгенографія попереково-крижового відділу з використанням 

рентгенологічної плівки
213,00 

92) рентгенографія попереково-крижового відділу без використання 
рентгенологічної плівки

178,00 

93) рентгенографія колінного суглоба з використанням рентгенологічної 
плівки 

213,00 

94) рентгенографія колінного суглоба без використання рентгенологіч-
ної плівки 

178,00 

95) рентгенографія плеча з використанням рентгенологічної плівки 177,00
96) рентгенографія плеча без використання рентгенологічної плівки 166,00
97) рентгенографія гомілки з використанням рентгенологічної плівки 211,00
98) рентгенографія гомілки без використання рентгенологічної плівки 176,00
99) іригоскопія з використанням рентгенологічної плівки 492,00
100) іригоскопія без використання рентгенологічної плівки 322,00
101) рентгенологічне дослідження шлунка з контрастом з використанням 

рентгенологічної плівки
351,00 

102) рентгенологічне дослідження шлунка з контрастом без використання 
рентгенологічної плівки

271,00 

103) рентгеноскопія черевної порожнини з використанням рентгенологіч-
ної плівки 

228,00 

104) рентгеноскопія черевної порожнини без використання рентгеноло-
гічної плівки 

199,00 

105) внутрішньовенна екскреторна урографія з використанням рентгено-
логічної плівки 

640,00 

106) внутрішньовенна екскреторна урографія без використання рентгено-
логічної плівки 

526,00 

107) оглядова цистографія з використанням рентгенологічної плівки 230,00
108) оглядова цистографія без використання рентгенологічної плівки 201,00
109) антероградна цистографія з використанням рентгенологічної плівки 325,00
110) антероградна цистографія без використання рентгенологічної плівки 290,00
111) консультація лікаря-терапевта 55,00
112) консультація лікаря-невропатолога 55,00
113) консультація лікаря-хірурга 74,00
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114) консультація лікаря-хірурга судинного 74,00
115) консультація лікаря-офтальмолога 42,00
116) консультація лікаря-гінеколога 83,00
117) консультація лікаря-кардіолога 68,00
118) консультація лікаря-уролога 60,00
119) консультація лікаря-ендокринолога 47,00
120) консультація лікаря-фізіотерапевта 50,00
121) консультація лікаря-ортопеда 60,00
122) консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини 50,00

3. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і 
комунальними закладами охорони здоров'я:

1) перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліп-
шеним сервісним обслуговуванням, за 1 добу (одномісна палата) 

185,00 

2) перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліп-
шеним сервісним обслуговуванням, за 1 добу (двомісна палата) 

93,00 

 

 

Керівник апарату  

адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


