
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації  

15.12.2020 № 922/2020-р 

 

 

 

Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Віньковецька центральна районна лікарня” Віньковецької 

районної ради 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, 
тютюнової, фармацевтичної та переробної промисловості, 
підприємств торгівлі, громадського харчування, закладів 
освіти всіх рівнів, лікувально-профілактичних закладів 
для дорослих, пологових будинків (відділень), дитячих 
лікарень (відділень), відділень патології новонароджених, 
недоношених, пралень, перукарень, косметичних та 
масажних кабінетів, лазень, саун, готелів, закладів культури, 
розважальних закладів, очисних та каналізаційних 
споруд, транспортно-дорожнього комплексу, рибного 
господарства, суб’єктів господарювання, що займаються 
розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин та 
працівників, які надають приватні послуги вдома 

112,00 
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2) профілактичні медичні огляди працівників, зайнятих на 

важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними 
умовами праці або таких, де є потреба у професійному 
доборі, закладів державної санітарно-епідеміологічної 
служби, закладів охорони здоров’я, військово-лікарських та 
відповідних комісій міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади (які здійснюють медичні огляди 
працівників), спеціалізованих закладів охорони здоров’я 
(які мають право встановлювати діагноз щодо професійних 
захворювань), робочих органів виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України, 
працівників віком до 21 року підприємств, установ, 
організацій та їх філій, інших відокремлених підрозділів 
та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, 
які відповідно до законодавства використовують найману 
працю, а також осіб, які забезпечують себе роботою 
самостійно 

82,00 

3) профілактичні медичні огляди працівників, які 
здійснюють верхолазні роботи і ті, які пов’язані з 
підійманням на висоту, з обслуговування підіймальних 
механізмів, оперативного обслуговування і ремонту 
діючих електроустановок (напругою 127 В і вище 
змінного струму та 110 В постійного струму), монтажні 
та налагоджувальні, дослідження та вимірювання в 
електроустановках, на механічному обладнанні, у лісовій 
охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній 
обробці лісу, вибухово- і пожежонебезпечних 
виробництвах, а також роботи, що пов’язані з 
обслуговуванням ємностей під тиском та із 
застосуванням вибухових речовин

87,50 

4) профілактичні медичні огляди працівників нафтової та 
газової промисловості, військової охорони, служб 
спецзв’язку, апарату інкасації, банківських структур, 
газорятувальної служби, пожежної охорони, аварійно-
рятувальної служби (роботи) з ліквідації надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру та інших 
закладів та служб, яким дозволено носити вогнепальну 
зброю та її застосовувати 

119,00 

5) попередні медичні огляди для отримання посвідчення 
водія транспортних засобів

161,00 

6) періодичні медичні огляди для отримання посвідчення 
водія транспортних засобів

135,00 
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7) передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв 

транспортних засобів
19,00 

8) медичні огляди для отримання дозволу на об’єкт 
дозвільної системи 

129,00 

9) профілактичний психіатричний огляд 36,50
10) профілактичний наркологічний огляд 79,00
11) профілактичний гінекологічний огляд з проведенням 

бактероскопічного дослідження мазка
61,00 

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

1) масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до 
рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної 
клітки до ІІ ребра) 

12,00 

2) масаж верхньої кінцівки 12,00 
3) масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця 

та від лівої до правої середньої аксилярної лінії, у дітей – 
включно з попереково-крижовою ділянкою)

12,00 

4) масаж нижньої кінцівки 12,00 
5) масаж шийно-грудного відділу хребта (області задньої 

поверхні шиї та області спини до поперекового хребця 
від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

16,00 

6) масаж шиї 8,00
7) масаж спини і поперекового відділу (від VII шийного 

хребця до крижової ділянки, від лівої до правої середньої 
аксилярної лінії) 

12,00 

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

1) бактеріологічні дослідження на кишкові інфекції 102,00
2) бактеріологічні дослідження на носійство збудника 

черевного тифу 
88,00 

3) бактеріологічні дослідження на носійство патогенного 
стафілокока 

22,50 

4) визначення альбуміну у сироватці крові 10,50
5) визначення загального білка у сироватці крові 9,00
6) визначення креатиніну у сироватці крові 14,00
7) визначення альфа-амілази у сироватці крові 12,50
8) визначення білірубіну у сироватці крові 13,00
9) визначення глюкози у крові 11,50

10) визначення тимолової проби у сироватці крові 9,50
11) визначення активності аланінамінотрансферази (АлАТ) 

у сироватці крові 
13,00 
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12) визначення активності аспартатамінотрансферази 

(АсАТ) у сироватці крові
13,00 

13) визначення холестерину у сироватці крові 11,00
14) визначення сечовини у сироватці крові 10,00
15) визначення сечової кислоти у сироватці крові 10,50
16) визначення калію у сироватці крові 13,50
17) визначення натрію у сироватці крові 13,50
18) визначення кальцію у сироватці крові 10,00
19) визначення хлору у сироватці крові 15,50
20) визначення ліпопротеїдів високої щільності у сироватці 

крові (ЛПВЩ) 
37,00 

21) визначення ліпопротеїдів низької щільності у сироватці 
крові (ЛПНЩ) 

37,50 

22) визначення протромбінового індексу (ПТІ) 34,00
23) визначення групи крові та резус-фактора 20,50
24) визначення глікозильованого гемоглобіну у сироватці крові 42,00
25) визначення активованого часткового 

тромбопластинового часу крові (АЧТЧ)
24,00 

26) аналіз крові на реакцію Вассермана (РW) 23,00
27) аналіз реакції мікропреципітації (РМП) у крові – скринінг 

на сифіліс
16,50 

28) визначення С-реактивного білка у сироватці крові 7,00
29) визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові 10,00
30) визначення антистрептолізину-О (АСЛО) у сироватці 

крові 
9,50 

31) визначення гемолізинів у сироватці крові 24,00
32) визначення титру резус-антитіл у сироватці крові 24,00
33) загальний аналіз крові 30,00
34) визначення фібриногену “Б” у крові 14,50
35) визначення гемоглобіну у крові 5,50
36) дослідження крові на клітини червоного вовчака 78,00
37) підрахунок лейкоцитарної формули у крові 15,50
38) визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) 7,50
39) підрахунок ретикулоцитів у крові 14,00
40) підрахунок лейкоцитів у крові 8,50
41) підрахунок тромбоцитів у крові 15,00
42) підрахунок еритроцитів у крові 15,00
43) визначення гематокриту у крові 8,00
44) визначення часу згортання крові за Лі-Уайтом 10,00
45) визначення часу кровотечі за Дуке 8,00
46) дослідження мокротиння на мікобактерії туберкульозу 16,00
47) дослідження мокротиння на еластичні волокна 19,00
48) визначення цитозу і диференціації клітинних елементів 11,00
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49) аналіз мазка зі стінок статевих органів 39,50
50) аналіз мазка зі статевих органів на трихомонади 11,50
51) аналіз мазка зі статевих органів на грибки 13,00
52) аналіз мазка зі статевих органів на гонококи 15,50
53) дослідження калу 33,50
54) дослідження калу на яйця глистів 16,00
55) мікроскопія 3-х препаратів і диференціація жирів у калі 17,50
56) визначення стеркобіліну у калі 5,50
57) дослідження калу на приховану кров 5,00
58) дослідження лусочок шкіри на патологічні грибки 13,50
59) дослідження лусочок шкіри на демодекоз 13,50
60) загальний аналіз сечі 25,00
61) виявлення кетонових тіл у сечі 6,50
62) визначення діастази сечі 18,50
63) визначення кількості, прозорості, кольору та наявності 

осаду в сечі 
5,00 

64) визначення цукру в сечі (якісна проба) 6,00
65) визначення цукру в сечі (кількісна проба) 9,00
66) мікроскопічне дослідження сечі за Нечипоренко 19,50
67) визначення білка в сечі 9,50
68) визначення білірубіну в сечі з розчином Люголя 4,00
69) визначення реакції сечі 2,50
70) дослідження нальоту зі слизових оболонок зіва, пробки 

мигдаликів, мокротиння, сечі, спинномозкової рідини, 
крові, жовчі, гною відкритих і закритих осередків ураження, 
випорожнень, зішкрібів з нігтів, лусочок шкіри, 
секційного матеріалу на гриби

88,00 

71) дослідження нальоту зі слизових оболонок зіва, пробки 
мигдаликів, мокротиння, сечі, спинномозкової рідини, 
крові, жовчі, гною відкритих і закритих осередків 
ураження, випорожнень, зішкрібів з нігтів, лусочок 
шкіри, секційного матеріалу на стрептокок

100,00 

72) дослідження випорожнень на умовно-патогенну флору 
(кишкова група) 

194,00 

73) дослідження випорожнень на шигели, сальмонели 300,50
74) дослідження випорожнень на лактобактерії 6,50
75) дослідження випорожнень на біфідобактерії 11,00
76) дослідження крові на стерильність (10 днів) 67,00
77) дослідження сечі на мікрофлору та чутливість до 

антибіотиків 
192,50 

78) дослідження виділення з очей на мікрофлору та чутливість 
до антибіотиків 

163,50 
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79) дослідження виділення зі статевих органів на мікрофлору 

та чутливість до антибіотиків
245,00 

80) дослідження матеріалу з дихальних шляхів (зів, ніс, 
мокрота) на мікрофлору та чутливість до антибіотиків 

231,50 

81) дослідження калу на дисбактеріоз та чутливість до 
антибіотиків 

344,00 

82) дослідження виділення з рани на мікрофлору та 
чутливість до антибіотиків

110,00 

83) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, 
жовчних протоків, підшлункової залози та селезінки 

113,00 

84) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура та 
жовчних протоків 

49,00 

85) ультразвукове дослідження печінки 36,00
86) ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних 

протоків 
36,00 

87) ультразвукове дослідження підшлункової залози 49,00
88) ультразвукове дослідження селезінки та судин портальної 

системи 
49,00 

89) ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої 
системи (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі та передміхурова залоза) 

113,00 

90) ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз 49,00
91) ультразвукове дослідження сечового міхура з 

визначенням залишкової сечі
36,00 

92) ультразвукове дослідження передміхурової залози 36,00
93) ультразвукове дослідження яєчок 36,00
94) ультразвукове дослідження жіночої сечостатевої системи 

(нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням 
залишкової сечі, матка та яєчники)

126,00 

95) ультразвукове дослідження матки та яєчників 75,00
96) ультразвукове дослідження матки при вагітності та 

перинатальне обстеження стану плода
126,00 

97) ультразвукове дослідження жіночих статевих органів 75,00
98) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 62,00
99) ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 88,00
100) ультразвукове дослідження слинних залоз 49,00
101) ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 49,00
102) ультразвукове дослідження м’яких тканин 49,00
103) медикаментозний електрофорез постійного струму, 

імпульсними струмами, постійного та змінного напряму 
(для дорослих) 

41,00 
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104) медикаментозний електрофорез постійного струму, 

імпульсними струмами, постійного та змінного напряму 
(для дітей) 

48,00 

105) гальванізація  30,00
106) електростимуляція м’язів (для дорослих) 42,00
107) електростимуляція м’язів (для дітей) 49,00
108) діадинамотерапія (для дорослих) 49,00
109) діадинамотерапія (для дітей) 56,00
110) сантиметрохвильова (СМХ) терапія 32,00
111) дарсонвалізація місцева (для дорослих) 35,00
112) дарсонвалізація місцева (для дітей) 39,00
113) аероіонотерапія індивідуальна або місцева 28,00
114) ультрависокочастотна терапія (УВЧ) (для дорослих) 25,00
115) ультрависокочастотна терапія (УВЧ) (для дітей) 28,00
116) мікрохвильова терапія 37,00
117) магнітотерапія (для дорослих) 32,00
118) магнітотерапія (для дітей) 25,00
119) загальне ультрафіолетове випромінювання (для дорослих) 21,00
120) загальне ультрафіолетове випромінювання (для дітей) 24,00
121) опромінення іншими джерелами світла (для дорослих) 21,00
122) опромінення іншими джерелами світла (для дітей) 24,00
123) ультразвукова терапія (для дорослих) 46,00
124) ультразвукова терапія (для дітей) 50,00
125) небулайзерна терапія (для дорослих) 21,00
126) небулайзерна терапія (для дітей) 25,00
127) рентгенографія черепа у двох проєкціях 79,00
128) рентгенографія черепа в одній проєкції 67,00
129) рентгенографія придаткових пазух носа 52,50
130) рентгенографія шийного відділу хребта у двох проєкціях 71,00
131) рентгенографія шийного відділу хребта в одній проєкції 63,00
132) рентгенографія грудного відділу хребта у двох проєкціях 79,00
133) рентгенографія грудного відділу хребта в одній проєкції 67,00
134) рентгенографія поперекового відділу хребта у двох 

проєкціях 
79,00 

135) рентгенографія поперекового відділу хребта в одній 
проєкції

67,00 

136) рентгенографія плечового суглоба 55,00
137) рентгенографія ліктьового суглоба 62,00
138) рентгенографія передпліччя 55,00
139) рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба 70,00
140) рентгенографія кисті 62,00
141) рентгенографія кульшового суглоба 61,00
142) рентгенографія коліна 70,00
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143) рентгенографія гомілковостопного суглоба 70,00
144) рентгенографія стопи 62,00
145) рентгенографія грудної клітки 61,00
146) рентгенографія органів грудної клітки 43,50
147) рентгенографія органів черевної порожнини 61,00
148) рентгенографія органів грудної клітки, стравоходу та 

шлунку 
124,00 

149) рентгенографія кісток таза 73,00
150) рентгенографія зубів 17,50
151) іригоскопія 126,00
152) іригоскопія з видачею плівки 144,00
153) урографія внутрішньовенна 176,50
154) консультація лікаря-терапевта (кабінет медичних 

профілактичних оглядів)
41,50 

155) консультація лікаря-хірурга 34,50
156) консультація лікаря-невропатолога 35,00
157) консультація лікаря-отоларинголога 33,00
158) консультація лікаря-офтальмолога 48,00
159) консультація лікаря-дерматовенеролога 33,50
160) консультація лікаря-акушера-гінеколога 40,00
161) консультація лікаря-травматолога-ортопеда 27,50
162) консультація лікаря-інфекціоніста 38,00
163) консультація лікаря-стоматолога 21,00
164) консультація лікаря-кардіолога 35,50
165) консультація лікаря-терапевта 31,00
166) консультація лікаря-терапевта підліткового 31,00
167) консультація лікаря-уролога 24,50
168) консультація лікаря-психіатра 36,50
169) консультація лікаря-нарколога 35,50
170) консультація лікаря-ендокринолога 29,50
171) консультація лікаря-педіатра 24,50
172) консультація лікаря-фтизіатра 45,50
173) консультація лікаря-ендоскопіста 40,50
 

 

Керівник апарату Хмельницької  

обласної державної адміністрації    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


