
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації  

31.12.2020 № 1044/2020-р 

 

 
Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Білогірська центральна районна лікарня” 

Білогірського районну Хмельницької області 

 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3 
1. Медичні огляди: 
1) профілактичні медичні огляди працівників харчової та 

переробної промисловості, громадського харчування, 
територіальних центрів, закладів повної загальної 
середньої освіти, закладів дошкільної освіти, будинків-
інтернатів (пансіонати) для громадян похилого віку, 
закладів охорони здоров’я, закладів торгівлі, аптек, 
готелів, перукарень, розважальних закладів, очисних та 
каналізаційних споруд, тваринницьких ферм і операторів 
машинного доїння 

155,00 

2) профілактичні медичні огляди працівників, що працюють в 
умовах іншого виробничого шуму (працівники сільського 
господарства, промислового виробництва та механізатори) 

151,00 

3) профілактичні медичні огляди працівників зі шкідливими 
та небезпечними умовами праці

252,00 

4) профілактичні медичні огляди для отримання 
посвідчення водія транспортних засобів

228,00 

5) профілактичні медичні огляди 
електрогазозварювальників

246,00 

6) медичні огляди для отримання дозволу на право 
отримання та носіння зброї

145,00 

7) профілактичний наркологічний огляд 63,00
8) профілактичний психіатричний огляд 38,00
9) профілактичний гінекологічний огляд 23,00



2 
 

 

1 2 3 
2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, 

що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням 
телемедицини: 

1) загальний аналіз крові 27,00
2) розгорнутий аналіз крові 43,00
3) аналіз крові на цукор 29,00
4) біохімічний аналіз крові 229,00
5) визначення групи крові 42,00
6) аналіз крові на коагулограму 113,00
7) визначення протромбінового індексу (ПТІ) в сироватці 

крові 
82,00 

8) визначення показника міжнародного нормалізованого 
відношення (МНВ)  

82,00 

9) аналіз крові на реакцію мікропреципітації (РМП) 34,00
10) аналіз крові на сифіліс методом РПГА та вірус гепатиту В 49,00
11) визначення глікозильованого гемоглобіну в сироватці крові 31,00
12) визначення активності гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) 

у сироватці крові 
26,00 

13) аналіз мазка вагінального із статевих органів та мазок з 
уретри 

26,00 

14) загальний аналіз сечі 29,00
15) визначення діастази в сечі 46,00
16) аналіз сечі на мікроальбумінурію 22,00
17) аналіз мокротиння на туберкульоз 30,00
18) дослідження калу на яйця глистів 35,00
19) дослідження калу на ентеробіоз 26,00
20) дослідження калу на приховану кров 29,00
21) бактеріологічний аналіз калу на кишкову групу 199,00
22) бактеріологічне дослідження крові на носійство збудника 

черевного тифу 
152,00 

23) бактеріологічне дослідження слизу з носа та зіва на 
патогенний стафілокок

87,00 

24) бактеріологічне дослідження сироватки крові на 
бруцельоз 

56,00 

 

 

Керівник апарату Хмельницької  

обласної державної адміністрації    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


