
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації  

16.12.2020 № 928/2020-р 

 

 

 

 

Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним  

підприємством Полонської районної ради “Полонська центральна  

районна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун”  
 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

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

прийнятті на роботу (без психіатричного і наркологічного 
оглядів) 

57,00 

2) попередні та періодичні профілактичні медичні огляди 
при прийнятті на роботу (з психіатричним і наркологічним 
оглядом)

132,00 

3) профілактичний психіатричний огляд 35,00
4) профілактичний наркологічний огляд 40,00
5) медичні огляди для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів (з психіатричним і наркологічним 
оглядом)

135,00 

6) медичні огляди для отримання дозволу на право отримання 
та носіння зброї громадянами (з психіатричним і 
наркологічним оглядом)

127,00 

7) медичний огляд осіб для військово-лікарської комісії без 
рентгенологічного обстеження

127,00 

8) медичний огляд осіб для військово-лікарської комісії з 
рентгенологічним обстеженням

164,00 

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

1) масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної 
ділянок)

27,00 
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2) масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної 

ділянок, верхньої та нижньої щелепи)
27,00 

3) масаж шиї 27,00
4) масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки 

плечового суглоба та надпліччя того самого боку)
27,00 

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

27,00 

6) масаж променево-зап’ясткового суглоба (проксимального 
відділу кисті, ділянки променево-зап’ясткового суглоба та 
передпліччя) 

27,00 

7) масаж кисті та передпліччя 27,00
8) масаж м’язів передньої черевної порожнини 27,00
9) масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового 

хребця до нижніх сідничних схилів)
27,00 

10) масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, 
ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки того 
самого боку) 

27,00 

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

27,00 

12) масаж гомілково-ступневого суглоба (проксимального 
відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) 

27,00 

13) масаж ступні та гомілки 27,00
14) масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до 

рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної 
клітки до II ребра) 

34,00 

15) масаж верхньої кінцівки 34,00
16) масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця 

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

34,00 

17) сегментний масаж попереково-крижової ділянки 34,00
18) масаж нижньої кінцівки 34,00
19) масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 40,00
20) масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до 

крижової ділянки і від лівої до правої середньої аксилярної 
лінії) 

40,00 

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

40,00 

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

40,00 
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23) масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні 

грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних 
дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового 
хребця) 

47,00 

24) масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та 
попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої 
аксилярної лінії) 

47,00 

25) загальний масаж немовлят та дітей раннього віку 53,00
26) сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта 53,00
27) процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних 

хворих при гострому захворюванні чи загостренні 
хронічного захворювання та ліжковому режимі при 
індивідуальному методі занять

19,00 

28) процедури лікувальної гімнастики для хворих після 
хірургічних операцій при індивідуальному методі занять 

19,00 

29) процедури лікувальної гімнастики  для ортопедично-
травматологічних хворих уперіод іммобілізації при 
індивідуальному методі занять

19,00 

30) процедури механотерапії (на одну область, один суглоб), 
заняття на тренажерах 

19,00 

31) процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних 
хворих у період одужання або при хронічному перебігу 
захворювання при індивідуальному методі занять  

32,00 

32) процедури лікувальної гімнастики для ортопедично-
травматологічних хворих у період іммобілізації при 
груповому методі занять

32,00 

33) процедури лікувальної гімнастики  для ортопедично-
травматологічних хворих після іммобілізації при 
індивідуальному методі занять

32,00 

34) процедури лікувальної гімнастики для дітей 
дошкільного віку при індивідуальному методі занять  

32,00 

35) процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і 
нейрохірургічних хворих при індивідуальному методі 
занять 

39,00 

36) процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного 
віку при індивідуальному методі занять

39,00 

37) процедури лікувальної гімнастики для дітей дошкільного 
віку при груповому методі занять

39,00 

38) процедури лікувальної гімнастики для ортопедично-
травматологічних хворих у період іммобілізації при травмах 
і після операцій хребта і таза при індивідуальному методі 
занять 

39,00 
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39) процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного 

віку при груповому методі занять
59,00 

40) процедури лікувальної гімнастики для ортопедично-
травматологічних хворих при травмах хребта з 
ураженням спинного мозку

78,00 

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

1) бактеріологічне дослідження на патогенні бактерії групи 
кишкової палички 

144,00 

2) бактеріологічне дослідження на патогенний стафілокок 78,00
3) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура та 

жовчних протоків 
49,00 

4) ультразвукове дослідження печінки 49,00
5) ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних 

протоків
49,00 

6) ультразвукове дослідження підшлункової залози 49,00
7) ультразвукове дослідження селезінки та судин портальної 

системи 
49,00 

8) ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз 49,00
9) ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням 

залишкової сечі 
49,00 

10) ультразвукове дослідження передміхурової залози 49,00
11) ультразвукове дослідження яєчок 49,00
12) ультразвукове дослідження слинних залоз 49,00
13) ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 49,00
14) ультразвукове дослідження м'яких тканин 49,00
15) ультразвукове дослідження щитовидної залози 63,00
16) ультразвукове дослідження периферичних судин 63,00
17) ультразвукове дослідження середостіння 63,00
18) ультразвукове дослідження плевральних порожнин 63,00
19) ультразвукове дослідження вилочкової залози 63,00
20) ультразвукове дослідження матки та яєчників 77,00
21) ультразвукове інтраректальне дослідження передміхурової 

залози 
77,00 

22) ультразвукове інтраректальне дослідження стінок прямої 
кишки 

77,00 

23) ультразвукове інтраректальне дослідження жіночих 
статевих органів 

77,00 

24) ультразвукове інтравагінальне дослідження жіночих 
статевих органів 

77,00 

25) ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 91,00
26) ультразвукове дослідження кісток та суглобів 91,00
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27) ехокардіографія 91,00
28) ультразвукове дослідження головного мозку у 

новонароджених 
91,00 

29) ультразвукове дослідження внутрішніх органів у 
новонароджених 

91,00 

30) ультразвукове дослідження суглобів та кісток у 
новонароджених 

91,00 

31) ехоофтальмографія 91,00
32) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, 

жовчних протоків, підшлункової залози та селезінки 
132,00 

33) ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз, 
сечового міхура з визначенням залишкової сечі та 
передміхурової залози

132,00 

34) ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз, 
сечового міхура з визначенням залишкової сечі, матки та 
яєчників

132,00 

35) ультразвукове дослідження матки при вагітності та 
перинатальне обстеження стану плода

132,00 

36) доплерометрія судин із спектральним аналізом у 
постійному режимі 

132,00 

37) доплерографія судин в імпульсному режимі 132,00
38) ультразвукове дослідження судин з кольоровим 

доплерівським картуванням
132,00 

39) ехокардіографія з кольоровим картуванням 59,00
40) ехокардіографія з доплерівським аналізом 132,00
41) лікувально-діагностичні пункції органів, черевної або 

плевральної порожнин, заочеревинного простору та 
порожнини малого таза

174,00 

42) функціональне дослідження жовчного міхура, жовчних 
протоків та підшлункової залози

174,00 

43) ультрависокочастотна терапія (УВЧ) 15,00
44) ультрависокочастотна терапія (УВЧ) (для дітей) 22,00
45) загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення 15,00
46) загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (для дітей) 22,00
47) лазеротерапія 15,00
48) лазеротерапія (для дітей) 22,00
49) ванна світлотеплова 15,00
50) ванна світлотеплова (для дітей) 22,00
51) інгаляція 15,00
52) інгаляція (для дітей) 22,00
53) дарсонвалізація порожнини рота 22,00
54) гальванізація 29,00
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55) гальванізація (для дітей) 35,00
56) дарсонвалізація місцева 29,00
57) дарсонвалізація місцева (для дітей) 35,00
58) магнітотерапія 29,00
59) магнітотерапія (для дітей) 42,00
60) світолікування з визначенням біодози 29,00
61) світолікування з визначенням біодози (для дітей) 42,00
62) ультразвукова терапія 29,00
63) ультразвукова терапія (для дітей) 35,00
64) медикаментозний електрофорез постійним струмом, 

імпульсними струмами постійного та змінного напряму 
(діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо)

35,00 

65) медикаментозний електрофорез постійним струмом, 
імпульсними струмами постійного та змінного напряму 
(діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (для дітей) 

42,00 

66) ультрафонофорез 35,00
67) ультрафонофорез (для дітей) 42,00
68) електрофорез кореневих каналів 42,00
69) електростимуляція м’язів 42,00
70) електростимуляція м’язів (для дітей) 55,00
71) діадинамотерапія 42,00
72) діадинамотерапія (для дітей) 55,00
73) СМХ-терапія, ДМХ, МРТ 42,00
74) СМХ-терапія, ДМХ, МРТ (для дітей) 55,00
75) рентгеноскопія органів грудної клітки (для дітей) 56,00
76) рентгеноскопія органів грудної клітки 45,00
77) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова в одній 

проєкції)
56,00 

78) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова в одній 
проєкції) (для дітей)

45,00 

79) ларингографія  56,00
80) ларингографія (для дітей) 45,00
81) рентгенографія серця, діафрагми 56,00
82) рентгенографія серця, діафрагми (для дітей) 45,00
83) рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в 

одній проєкції  
56,00 

84) рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в 
одній проєкції (для дітей)

45,00 

85) рентгенографія кісток таза 56,00
86) рентгенографія м’яких тканин 56,00
87) фарингографія контрастна 45,00
88) рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) 45,00
89) рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу 45,00
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90) рентгенографія колоносових пазух 45,00
91) рентгенографія ключиці 45,00
92) рентгенографія кісток носа 37,00
93) рентгенографія зубів 27,00
94) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова у двох 

проєкціях) 
70,00 

95) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова у двох 
проєкціях) (для дітей)

58,00 

96) рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 70,00
97) рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта 

у двох проєкціях 
70,00 

98) рентгенографія у двох проєкціях 70,00
99) ретроградна  цистографія 70,00

100) рентгенографія черепа у двох проєкціях 58,00
101) рентгенографія нижньої щелепи 58,00
102) рентгенографія скроневої кістки 58,00
103) рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба 51,00
104) рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням 

стравоходу  
83,00 

105) рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням 
стравоходу (для дітей) 

71,00 

106) рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання 83,00
107) рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною 

методикою 
71,00 

108) рентгенографія  грудного відділу хребта з компресійним 
поясом під час дихання

97,00 

109) функціональне дослідження хребта 71,00
110) первинне подвійне контрастування шлунку 98,00
111) уретерографія 110,00
112) рентгенографія грудини з компресією під час дихання 123,00
113) іригоскопія 123,00
114) урографія внутрішньовенна 137,00
115) ретроградна пієлографія 137,00
116) консультація лікаря-хірурга 54,00
117) консультація лікаря-уролога 52,00
118) консультація лікаря-ортопеда-травматолога 52,00
119) консультація лікаря-отоларинголога 48,00
120) консультація лікаря-стоматолога 54,00
121) консультація лікаря-офтальмолога 37,00
122) консультація лікаря-невропатолога 50,00
123) консультація лікаря-терапевта 35,00
124) консультація лікаря-кардіолога 32,00
125) консультація лікаря-дерматолога 52,00
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126) консультація лікаря-психіатра 40,00
127) консультація лікаря-інфекціоніста 73,00
128) консультація лікаря-фізіотерапевта 76,00
 

 

Керівник апарату Хмельницької  

обласної державної адміністрації    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


