
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації  

25.10.2021 № 749/2021-р 

 
 

Тарифи 
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Хмельницький обласний заклад з надання 
психіатричної допомоги” Хмельницької обласної ради 

 

№  
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3 
1. Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень 

державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповід-
них медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при 
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних 
засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями 
органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання 
дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також 
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: 

1) медичний огляд лікарем-психіатром 115,00
2) медичний огляд лікарем-наркологом 115,00
2. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури 

з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я 
дорослого населення

87,00 

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

1) ультразвукове дослідження комплексне (нирок, сечоводів, 
надниркових залоз, лімфатичних вузлів, щитоподібної 
залози, серця, печінки, підшлункової залози, селезінки, 
кишківника, м’язів, кісток, суглобів, виявлення патологіч-
них змін внаслідок різних захворювань, травм)

247,00 

2) токсикологічне дослідження (тест на виявлення К2, сеча) 145,00
3) аналіз сечі на жовчні пігменти 55,50
4) дослідження калу на яйця гельмінтів 32,00
5) визначення гематокриту 82,50
6) аналіз сечі на глюкозу 17,50
7) визначення тривалості кровотечі 67,00
8) аналіз сечі за Зимницьким 73,50
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9) загальний аналіз сечі 69,50
10) аналіз сечі за Нечипоренком 56,00
11) визначення уробіліну в сечі 41,00
12) копрограма 47,50
13) мазок на флору  22,00
14) визначення групи крові 57,00
15) визначення резус-фактора крові 61,00
16) коагулограма 32,00
17) визначення С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові  24,00
18) розгорнутий аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної 

формули  
140,50 

19) дослідження слизу з носа та зіва на патогенний 
стафілокок  

218,00 

20) токсикологічне дослідження (визначення парів етанолу 
DRAGER) 

197,00 

21) токсикологічне дослідження (кількісне визначення вмісту 
етанолу в крові, сечі)

209,50 

22) токсикологічне дослідження (кількісне визначення вмісту 
парів етанолу) 

187,50 

23) комбінований тест-касета на виявлення 6 видів 
наркотичних засобів у сечі (морфіну, марихуани, 
амфетаміну, метамфетаміну, кокаїну і бензодіазепіну) 

211,00 

24) токсикологічне дослідження (тест на визначення 
алкоголю, слина) 

110,00 

25) токсикологічне дослідження (кількісне визначення вмісту 
етанолу в крові) 

88,00 

26) токсикологічне дослідження (кількісне визначення вмісту 
наркотичних засобів)

93,00 

27) токсикологічне дослідження (тест на виявлення опіату, 
марихуани, амфетаміну, бензодіазепіну, метадону 
(фенадон), бупренорфіну) 

96,50 

28) комбінований тест на виявлення 10 видів наркотичних 
засобів у сечі (амфетаміну, марихуани, морфіну, 
метамфетаміну, барбітуратів, бензодіазепіну, кокаїну, 
фенциклідину, метадону, екстазі)

344,00 

29) перебування у палаті стаціонарного відділення судово-
психіатричної експертизи (без урахування вартості 
лікарських засобів), за добу на одну особу

582,50 

4. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у 
цивільних справах:

1) посмертна судово-психіатрична експертиза 5158,50
2) амбулаторна судово-психіатрична експертиза 2670,00
5. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 49,50
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6. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів, якщо ці лікарі (провізори) – 

інтерни закінчили державні заклади вищої освіти, що готують фахівців 
у сфері охорони здоров’я на умовах контракту, на місяць: 

1) стажування лікарів (провізорів) – інтернів за 
спеціальністю “Психіатрія”

864,00 

2) стажування лікарів (провізорів) – інтернів за 
спеціальністю “Психологія”

1035,50 

 
 
Заступник керівника апарату  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації      Зоряна ДАВИДЧУК 


