
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації  

15.12.2020 № 921/2020-р 

 

 

Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Новоушицька центральна районна лікарня” 

Новоушицької районної ради 

 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3 
1. Медичні огляди: 
1) попередні та періодичні профілактичні медичні огляди 

працівників харчової промисловості, підприємств 
торгівлі, громадського харчування з урахуванням 
особової медичної книжки

277,50 

2) попередні та періодичні профілактичні медичні огляди 
працівників харчової промисловості, підприємств 
торгівлі, громадського харчування без урахування 
особової медичної книжки

269,50 

3) попередні та періодичні профілактичні медичні огляди 
працівників сільського господарства, робота яких 
пов’язана з пестицидами і агрохімікатами

124,50 

4) попередні та періодичні профілактичні медичні огляди 
працівників інших професій

98,00 

5) попередні та періодичні профілактичні медичні огляди 
працівників інших професій з урахуванням 
бактеріологічних досліджень

219,00 

6) попередні профілактичні медичні огляди для 
отримання посвідчення водія транспортних засобів з 
визначенням групи крові

109,50 

7) періодичні профілактичні медичні огляди для отримання 
посвідчення водія транспортних засобів без визначення 
групи крові 

94,00 

8) передрейсовий медичний огляд 20,00
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9) медичні огляди для отримання дозволу на право отримання 

та носіння зброї громадянами
85,00 

10) профілактичний наркологічний огляд 41,00
11) профілактичний психіатричний огляд 25,50
12) профілактичний гінекологічний огляд 39,50
2. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями 

державними і комунальними закладами охорони здоров'я: 
1) оздоровчий масаж з метою профілактики захворювань та 

зміцнення здоров’я дорослого населення
26,00 

2) операції штучного переривання вагітності в амбулаторних 
умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки 
менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі 
(до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і 
соціальними показаннями

262,00 

3) медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, 
спортивних змагань, масових культурних та громадських 
заходів, за годину 

60,00 

4) видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 14,00
3. Протезування зубне: 
1) пластмасовий базис у знімному протезі 550,00
2) протезування одного зуба 107,00
3) повний знімний протез в оклюдаторі 1350,00
4) виготовлення м’якої прокладки до базису 103,00
5) виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої 

пластмаси
218,00 

6) виготовлення кламера гнутого одноплечового або 
кільцевого

80,00 

7) армування протеза (дужка) 88,00
8) ізолювання торуса 68,00
9) усунення одного перелому базису у протезі 855,00

10) усунення двох переломів базису у протезі 205,00
11) заміна або постановка одного додаткового зуба 160,00
12) заміна кожного наступного зуба 50,00
13) заміна або переміщення одного кламера 94,00
14) заміна або переміщення двох кламерів 104,00
15) штампована коронка 205,00
16) штампована коронка під опорно-утримуючий кламер 215,00
17) штампована коронка з пластмасовим облицюванням 225,00
18) коронка ковпачкова з пластмасовим облицюванням 245,00
19) коронка штампована спаяна зі штифтом та облицьована 

пластмасою 
235,00 

20) коронка пластмасова 181,00
21) коронка пластмасова зі штифтом 191,00



3 
 

 

1 2 3 
22) зуб пластмасовий 120,00
23) зуб литий 185,00
24) зуб литий з фасеткою 236,00
25) зуб штифтовий за Річмондом 267,00
26) лапка у незнімному протезі 60,00
27) спайка деталей, крім мостовидного протезу 65,00
28) відновлення пластмасового облицювання коронки, фасетки 120,00
29) нанесення метало-захисного покриття (МЗП) 27,00
30) первинний огляд (консультація) з діагностикою 

протезування зубів 
51,00 

31) зняття або цементування коронки фосфатними цементами 66,00
32) зняття або цементування коронки склоіономерними 

цементами
95,00 

33) зняття відбитка з альгінатними матеріалами 65,00
34) зняття відбитка з силіконовими матеріалами 115,00
35) ускладнене встановлення зубів 160,00
36) виготовлення діагностичних моделей 60,00
37) виготовлення боксерської капи, лікувальної шини 83,00
38) виготовлення лікувальної капи з пластмаси 256,00
39) зняття лікувальної шини 135,00
40) первинний виїзд лікарської бригади за межі поліклініки 

з метою протезування зубів
67,00 

41) повторний виїзд лікарської бригади за межі поліклініки з 
метою протезування зубів

57,00 

4. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими 
відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я: 

1) первинний огляд лікарем-стоматологом 26,00
2) огляд порожнини рота 40,00
3) знеболювання з використанням карпульного шприца 100,00
4) лікування поверхневого та середнього карієсу 230,00
5) лікування глибокого карієсу 250,00
6) лікування пульпіту однокореневого зуба 250,00
7) лікування пульпіту двокореневого зуба 300,00
8) лікування пульпіту трьохкореневого зуба 350,00
9) лікування періодонтиту однокореневого зуба 260,00

10) лікування періодонтиту двокореневого зуба 300,00
11) лікування періодонтиту трьохкореневого зуба 350,00
12) накладення пломби із світлополімерного матеріалу типу 

Харізма 
250,00 

13) накладення пломби із світлополімерного матеріалу типу 
Лателюкс

150,00 

14) накладення пломби із світлополімерного матеріалу типу 
Рефлектіс

350,00 
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15) накладення пломби зі склоіономерного матеріалу типу 

Кетак Моляр 
150,00 

16) накладення пломби зі склоіономерного матеріалу типу 
Кавітан 

120,00 

5. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 
громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням 
телемедицини: 

1) загальний аналіз крові 18,50
2) аналіз реакції мікропреципітації (РМП) у крові 23,00
3) аналіз на визначення групи крові та резус-фактора 23,50
4) визначення вмісту глюкози у крові 24,00
5) визначення активності гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) 

у крові 
19,00 

6) визначення білірубіну у крові 26,50
7) визначення активності аспартатамінотрансферази 

(АсАТ) у крові 
17,50 

8) визначення активності аланінамінотрасферази (АлАТ) 
у крові 

17,50 

9) визначення сечовини у крові 35,00
10) визначення креатеніну у крові 35,00
11) визначення холестерину у крові 33,00
12) визначення загального білка у крові 32,00
13) визначення альбуміну у крові 33,00
14) визначення бета-ліпопротеїдів у крові 21,00
15) визначення тимолової проби у крові 32,00
16) визначення сечової кислоти у крові 34,00
17) визначення хлоридів у крові 22,50
18) коагулограма 32,00
19) визначення С-реактивного білка у крові 9,50
20) визначення ревматоїдного фактора у крові 9,50
21) підрахунок лейкоцитарної формули крові 16,00
22) загальний аналіз сечі 16,00
23) аналіз калу на яйця гельмінтів 18,00
24) аналіз калу на приховану кров 6,50
25) аналіз виділень з жіночих статевих шляхів 14,50
26) аналіз мокротиння 18,00
27) бактеріологічне дослідження із носа та зіва на золотистий 

стафілокок  
58,00 

28) бактеріологічне дослідження на кишкову групу інфекцій 121,50
29) ультразвукове дослідження органів черевної порожнини 82,00
30) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 46,50
31) ультразвукове дослідження молочних залоз 64,50
32) ультразвукове дослідження жіночих статевих органів 55,50
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33) ультразвукове дослідження вагітних 91,00
34) функціональна діагностика 31,00
35) езофагогастродуоденоскопія 114,50
36) цистоскопія 46,50
37) рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції  63,50
38) рентгенографія органів грудної клітки у двох проєкціях 94,50
39) рентгенографія ребер в одній проєкції 63,50
40) рентгенографія ребер у двох проєкціях 94,50
41) рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта 

в одній проєкції  
63,50 

42) рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта 
у двох проєкціях 

94,50 

43) рентгенографія органів черевної порожнини в одній 
проєкції  

63,50 

44) рентгенографія кісток таза в одній проєкції 63,50
45) рентгенографія обох кульшових суглобів в одній проекції  63,50
46) рентгенографія органів грудної клітки у дітей в одній 

проєкції  
51,50 

47) рентгенографія органів грудної клітки у дітей у двох 
проєкціях

70,50 

48) рентгенографія хребта в одній проєкції 51,50
49) рентгенографія хребта у двох проєкціях 70,50
50) рентгенографія черепа в одній проєкції 51,50
51) рентгенографія черепа у двох проєкціях 70,50
52) рентгенографія грудини в одній проєкції 51,50
53) рентгенографія колінного суглоба в одній проєкції 51,50
54) рентгенографія гомілковостопного суглоба в одній проєкції 51,50
55) рентгенографія кисті рук в одній проєкції 51,50
56) рентгенографія шийного відділу хребта в одній проєкції 44,50
57) рентгенографія шийного відділу хребта у двох проєкціях 56,00
58) рентгенографія суглобів верхніх кінцівок в одній проєкції 44,50
59) рентгенографія ключиці в одній проєкції 44,50
60) рентгенографія плечового суглоба в одній проєкції 44,50
61) рентгенографія куприка у двох проєкціях 56,00
62) рентгенографія навколоносових пазух в одній проєкції 38,50
63) рентгенографія нижньої щелепи в одній проєкції 38,50
64) рентгенографія променезап’ясткового суглоба в одній 

проєкції 
38,50 

65) рентгенографія пальців верхніх кінцівок в одній проєкції 38,50
66) рентгенографія пальців нижніх кінцівок в одній проєкції 38,50
67) консультація лікаря-терапевта 32,00
68) консультація лікаря-нарколога 44,00
69) консультація лікаря-психіатра 45,50
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70) консультація лікаря-дерматовенеролога 33,00
71) консультація лікаря-невропатолога 33,00
72) консультація лікаря-інфекціоніста 37,00
73) консультація лікаря-стоматолога 35,50
74) консультація лікаря-ендокринолога 29,00
75) консультація лікаря-кардіолога 33,00
76) консультація лікаря-офтальмолога 32,00
77) консультація лікаря-отоларинголога 34,50
78) консультація лікаря-акушера-гінеколога 34,50
79) консультація лікаря-травматолога 34,50
80) консультація лікаря-онколога 30,00
81) консультація лікаря-хірурга 34,50
 

 

Керівник апарату Хмельницької  

обласної державної адміністрації    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


