
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації  

19.02.2021 № 236/2021-р 

 

 

Т А Р И Ф И 

на платні медичні послуги, що надаються комунальним  

некомерційним підприємством “Хмельницький обласний медичний центр 

психічного здоров’я” 

 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

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

громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосу-
ванням телемедицини:

1) консультація лікаря-психіатра 103,00 

2) консультація лікаря-психотерапевта (з проведенням 
індивідуального сеансу психотерапії методом когнетивно-
поведінкової терапії)

163,00 

3) діагностика та розробка індивідуальної програми 
психологічної реабілітації отримувача послуг (комісійний 
огляд у складі лікаря-психіатра, лікаря-психотерапевта, 
психолога) 

171,00 

4) діагностика невротичних розладів, тривожних розладів, 
панічних атак 

129,00 

5) психодіагностична оцінка когнітивної та особистісної 
сфери для видачі сертифіката

165,00 

6) психодіагностика у випадку звернення  243,00 

7) консультування батьків лікарем-психологом 87,00 

8) діагностика коефіцієнту інтелекту (IQ) у дітей 282,00 

9) діагностика когнітивних розладів та поведінкових 
розладів

126,00 

10) діагностика розладів аутистичного спектра (РАС) за 
методиками: ADOS, CASD та оцінювання за шкалою 
Вайнленда 

113,00 
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11) діагностика акцентуацій характеру у дітей 142,00 

12) діагностика психопатичних станів та акцентуацій 
характеру у дорослих

117,00 

13) консультація логопеда (огляд дитини) 66,00 

14) консультація для батьків дітей, які мають мовленнєві 
порушення 

125,00 

15) логопедичний масаж при невротичних розладах 66,00 

16) консультація лікаря з функціональної діагностики 97,00 

17) електроенцефалографія з функціональними пробами, 
візуальним аналізом

320,00 

18) електроенцефалографія з функціональними пробами, 
комп’ютерним аналізом

391,00 

19) електрокардіографі́я у дванадцяти відведеннях 120,00 

20) електрокардіографі́я у дванадцяти відведеннях з 
навантаженням 

172,00 

21) електрофорез 45,00 

22) магнітотерапія 39,00 

23) ультрафіолетове опромінення 18,00 

24) терапія з використанням лампи Солюкс 30,00 

25) дарсонвалізація 39,00 

26) гальванізація 40,00 

27) діодинамотерапія 29,00 

28) ультрависокочастотна терапія (УВЧ) 29,00 

29) електросон 39,00 

30) ампліпульс терапія 40,00 

2. Анонімне обстеження та лікування хворих алкоголізмом та 
наркоманією: 

1) витвереження осіб в алкогольному сп’янінні за згодою 
хворого 

767,00 

2) надання медичної допомоги особам, які зловживають 
алкоголем  

1157,00 

3) анонімна детоксикація хворих після вживання алкоголю 1335,00 

4) консультація та спостереження за хворими на алкоголізм 
та наркоманію з використанням тестів на наркотики 
“Креатив МП” та “SNIPER” (без консультації лікаря-
психолога) 

482,00 
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5) консультація та спостереження за хворими на алкоголізм 

та наркоманію з використанням тестів на наркотики 
“Креатив МП” та “SNIPER” (включаючи консультацію 
лікаря-психолога) 

521,00 

6) лікування хворих із синдромом залежності від алкоголю 
(амбулаторно), 1 відвідування

788,00 

3. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням 
телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, 
консультування, догляд): 

1) виконання внутрішньовенної ін’єкції 32,00 

2) виконання внутрішньом’язової ін’єкції 20,00 

3) виконання внутрішньовенної інфузії (краплинна) 281,00 

4) постановка венозного катетера 89,00 

5) проба на чутливість 77,00 

6) забір крові з вени 34,00 

7) виконання підшкірної ін’єкції 20,00 

8) консультація лікаря-психіатра за місцем проживання 
пацієнта

244,00 

9) консультація лікаря-психолога за місцем проживання 
пацієнта

320,00 

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

1) лікування логоневрозів у дорослих (1 заняття) 96,00 

2) надання висновку експерта з питань судово-медичної та 
судово-психіатричної експертизи на запити юридичних і 
фізичних осіб (адвокатський запит, звернення щодо 
отримання виписки з медичної карти амбулаторного 
(стаціонарного) хворого)

103,00 

3) видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 55,00 

4) стажування лікарів (провізорёів) – інтернів, якщо ці лікарі 
(провізори) – інтерни закінчили державні заклади вищої 
освіти, що готують фахівців у сфері охорони здоров’я на 
умовах контракту; повторно проходять інтернатуру 

874,00 

 

 

Керівник апарату Хмельницької  

обласної державної адміністрації    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


