
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації  

23.02.2021 № 243/2021-р 

 

 
 
 

Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Хмельницька обласна дитяча лікарня”  

Хмельницької обласної ради 

 

№ 
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) загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі 
Mythic 18 та визначення ШОЕ

43,00 

2) визначення концентрації глюкози у крові 32,50 
3) підрахунок лейкоцитарної формули 53,50 
4) підрахунок ретикулоцитів 47,00 
5) визначення часу кровотечі за Дуке 21,50 
6) визначення часу згортання крові за Сухаревим 27,50 
7) визначення глікозильованого гемоглобіну в сироватці 

крові 
321,00 

8) коагулограма 192,00 
9) дослідження калу на яйця гельмінтів 39,50 
10) дослідження калу на ентеробіоз 34,00 
11) копрограма 79,50 
12) загальний аналіз сечі (мікроскопічне дослідження) 69,00 
13) забір венозної крові для біохімічних досліджень 20,00 
14) забір венозної крові для дослідження гемостазу 20,00 
15) забір венозної крові для гематологічних досліджень 20,00 
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16) забір венозної крові для імуноферментних досліджень 20,00 
17) біохімічний аналіз крові на альбумін на автоматичному 

аналізаторі 
57,50 

18) біохімічний аналіз крові на загальний білок крові на 
автоматичному аналізаторі 

55,50 

19) біохімічний аналіз крові на білірубін загальний на 
автоматичному аналізаторі

55,50 

20) біохімічний аналіз крові на білірубін прямий на 
автоматичному аналізаторі

55,50 

21) біохімічний аналіз крові на сечовину на автоматичному 
аналізаторі 

56,50 

22) біохімічний аналіз крові на креатинін на 
автоматичному аналізаторі

55,50 

23) біохімічний аналіз крові на аспартатамінотранферазу 
на автоматичному аналізаторі 

57,00 

24) біохімічний аналіз крові на аланінамінотрансферазу на 
автоматичному аналізаторі 

57,00 

25) біохімічний аналіз крові на сечову кислоту на 
автоматичному аналізаторі 

55,50 

26) біохімічний аналіз крові на лужну фосфатазу на 
автоматичному аналізаторі

55,50 

27) біохімічний аналіз крові на лактатдегідрогеназу на 
автоматичному аналізаторі 

58,50 

28) біохімічний аналіз крові на альфа-амілазу на 
автоматичному аналізаторі 

56,50 

29) біохімічний аналіз крові на холестерин загальний на 
автоматичному аналізаторі

56,50 

30) біохімічний аналіз крові на гамма-глутамілтрансферазу 
на автоматичному аналізаторі 

54,50 

31) біохімічний аналіз крові на кальцій на автоматичному 
аналізаторі  

56,50 

32) біохімічний аналіз крові на магній на автоматичному 
аналізаторі 

55,50 

33) біохімічний аналіз крові на фосфор на автоматичному 
аналізаторі 

56,00 

34) біохімічний аналіз крові на автоматичному аналізаторі 
(18 показників) 

240,00 

35) імунологічне дослідження крові для визначення групи 
крові за системою АВ0 та системою Rhesus

44,50 

36) імунологічне дослідження крові на антистрептолізин-О 
(АСЛО) 

28,00 

37) імунологічне дослідження крові на ревматоїдний 
фактор (РФ) 

28,00 
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38) імунологічне дослідження крові на ревмопроби:          

С-реактивний білок (СРБ), антистрептолізин-О (АСЛО) 
та ревматоїдний фактор (РФ)

80,50 

39) імуноферментний аналіз крові для виявлення IgM 
антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу 
SARS–CoV-2 

147,0 

40) імуноферментний аналіз крові для виявлення IgG 
антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу 
SARS–CoV-2 

147,0 

41) імуноферментний аналіз крові на визначення антитіл 
до аскариди 

134,00 

42) імуноферментний аналіз крові на хелікобактер IgA 127,50
43) імуноферментний аналіз крові на хелікобактер IgG 127,00
44) імуноферментний аналіз крові на тиреотропний гормон 134,00
45) імуноферментний аналіз крові на вільний тироксин (Т4) 138,00
46) імуноферментний аналіз крові на антитіла до 

тиреопероксидази 
142,00 

47) імуноферментний аналіз крові на загальний IgЕ 156,00
48) імуноферментний аналіз крові на лямблії 136,50
49) імуноферментний аналіз крові на токсокари 127,50
50) ультразвукове дослідження комплексне (печінка, жовч-

ний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза та селе-
зінка) 

198,00 

51) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура 
та жовчних протоків 

74,50 

52) ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовч-
них протоків  

49,50 

53) ультразвукове дослідження печінки 49,50 
54) ультразвукове дослідження підшлункової залози 74,50 
55) ультразвукове дослідження селезінки та судин порталь-

ної системи 
74,50 

56) ехокардіографія з доплерівським аналізом 225,00 
57) ультразвукове дослідження сечостатевої системи комп-

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

148,50 

58) ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура 74,50 
59) ультразвукове дослідження сечового міхура  49,50 
60) ультразвукове дослідження яєчок 49,50 
61) ультразвукове дослідження матки і яєчників 124,00 
62) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 99,00 
63) ультразвукове дослідження молочних залоз у дітей 148,50 
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64) ультразвукове дослідження слинної залози 74,50 
65) ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 74,50 
66) ультразвукове дослідження м’яких тканин 74,50 
67) ультразвукове дослідження кісток та суглобів (у залеж-

ності від складності)
135,00 

68) ультразвукове дослідження органів грудної клітки 99,00 
69) діадинамотерапія 70,50 
70) дарсонвалізація місцева 48,00 
71) світлолікування 26,50 
72) світлотеплова ванна 25,00 
73) озокеритно-парафінові аплікації 55,50 
74) ампліпульстерапія  45,00 
75) черезшкірне лазерне опромінення крові 33,50 
76) ультрависокочастотна терапія 30,00 
77) дециметровохвильова терапія 39,50 
78) черезшкірна електростимуляція нерва (TENS – терапія) 62,00 
79) електростимуляція 67,50 
80) магнітолазерна терапія 31,50 
81) низькочастотна магнітотерапія 47,00 
82) ультразвукова терапія 49,00 
83) ультрафонофорез (без врахування медикаментів) 55,50 
84) гальванізація 47,00 
85) медикаментозний електрофорез (без врахування 

медикаментів) 
63,50 

86) пілокарпінова проба 80,00 
87) синглетно-киснева терапія 28,50 
88) небулайзерна терапія 27,00 
89) езофагогастродуоденоскопія діагностична  301,50 
90) езофагогастродуоденоскопія з взяттям матеріалу на 

гістологічне дослідження
350,50 

91) езофагогастродуоденоскопія з видаленням стороннього 
тіла 

467,00 

92) фібробронхоскопія (санаційна) 590,60 
93) фібробронхоскопія з видаленням стороннього тіла 463,50 
94) ригідна бронхоскопія (санаційна) 590,50 
95) ригідна бронхоскопія з видаленням стороннього тіла 776,50 
96) фібросігмоскопія оглядова 302,50 
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97) фібросігмоскопія з взяттям матеріалу на гістологічне 

дослідження 
325,50 

98) внутрішньошлункова рН – метрія (експрес-аналіз) 127,50 
99) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в 

одній проєкції 
84,00 

100) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у 
двох проєкціях 

127,50 

101) рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 90,50
102) рентгенографія периферичних відділів кістяка, суглобів 

та хребта в одній проєкції
98,50 

103) рентгенографія периферійних відділів кістяка, суглобів 
та хребта у двох проєкціях

172,00 

104) рентгенографія черепа у двох проєкціях 127,50
105) рентгенографія колоносових пазух 75,50
106) рентгенографія кісток носа 84,00
107) рентгенографія скроневої кістки 84,00 
108) рентгенографія ключиці, скроневої кістки та 

колоносових пазух 
84,00 

109) консультація лікаря-оториноларинголога 120,50 
110) консультація лікаря-фізіотерапевта 55,50 
111) консультація лікаря-логопеда 69,00 

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за 
договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями  
(у тому числі з Фондом соціального страхування України): 

1) імуноферментний аналіз крові для виявлення IgM 
антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу 
SARS–CoV-2 

100,00 

2) імуноферментний аналіз крові для виявлення IgG 
антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу 
SARS–CoV-2 

100,00 

3) транспортування хворих дітей у заклади охорони 
здоров’я вищого рівня виїзною педіатричною бригадою 
з наданням анестезіолого-реанімаційної допомоги та 
проведенням інтенсивної терапії, за 1 кілометр

11,50 

 

 

Керівник апарату Хмельницької  

обласної державної адміністрації    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


