
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження начальника Хмель-

ницької обласної військової 

адміністрації  

12.07.2022 № 204/2022-р 

 
 

Тарифи 
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Хмельницький обласний протипухлинний центр” 
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 
застосуванням телемедицини:

1) загальний аналіз сечі 99,00
2) визначення ШОЕ  22,50
3) визначення концентрації глюкози у крові 58,50
4) визначення електролітів сироватки крові 202,50
5) клінічний аналіз периферичної крові на гематологічному 

аналізаторі ВС-3000 plus
34,00 

6) клінічний аналіз венозної крові на гематологічному аналізаторі 
ABACUS ЗСТ 

39,50 

7) забір венозної крові для біохімічних досліджень 31,50
8) забір венозної крові для дослідження гемостазу 31,00
9) забір венозної крові для гематологічних досліджень 31,50

10) забір венозної крові для імунологічних досліджень 31,50
11) забір периферичної крові для гематологічних досліджень 24,00
12) проведення підрахунку лейкоцитарної формули 75,50
13) проведення підрахунку ретикулоцитів 101,00
14) визначення альбуміну в сироватці крові 70,50
15) визначення загального білка в сироватці крові 71,00
16) визначення білірубіну загального в сироватці крові 83,00
17) визначення білірубіну прямого в сироватці крові 58,50
18) визначення сечовини в сироватці крові/сечі 72,50
19) визначення креатиніну в сироватці крові/сечі 82,00
20) визначення активності аспартатамінотрансферази в 

сироватці крові 
81,50 
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21) визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці 

крові 
81,50 

22) визначення сечової кислоти в сироватці крові 80,00
23) визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові 80,00
24) визначення активності гамма-глутамілтрансферази в 

сироватці крові 
83,00 

25) визначення активності лактатдегідрогенази в сироватці 
крові 

79,00 

26) визначення активності альфа-амілази в сироватці крові 90,00
27) визначення активності креатинкінази в сироватці крові 144,50
28) визначення активності креатинкінази МВ в сироватці крові 155,00
29) визначення холестерину загального в сироватці крові 91,00
30) визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності в 

сироватці крові 
156,00 

31) визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності в 
сироватці крові 

179,50 

32) визначення тригліцеридів у сироватці крові 92,50
33) визначення кальцію в сироватці крові 72,00
34) визначення магнію в сироватці крові 73,00
35) визначення фосфору в сироватці крові 71,00
36) визначення глікозильованого гемоглобіну в сироватці крові 152,50
37) визначення рівня циркулюючого Тропіну-І в сироватці крові 

на аналізаторі Cobas e 411
310,00 

38) визначення рівня прокальцитоніну в сироватці крові на 
аналізаторі Cobas e 411

382,50 

39) визначення С-реактивного білка в сироватці крові 
(кількісно) 

199,00 

40) проведення дослідження на протромбіновий час, міжнародне 
нормалізоване відношення, вміст протромбіну по Квіку на 
автоматичному гемокоагулометрі 

68,00 

41) визначення тромбінового часу у плазмі крові 65,00
42) проведення дослідження крові на фібриноген на 

автоматичному гемокоагулометрі 
70,50 

43) проведення дослідження крові на активований частковий 
тромбопластиновий час на автоматичному гемокоагулометрі  

68,50 

44) визначення D-димеру в сироватці (плазмі) крові 226,00
45) імунологічне дослідження на визначення групи крові за 

системою АВ0 та системою Rhesus
91,50 

46) імунологічне дослідження на ревмопроби 92,50
47) імуноферментний аналіз крові для виявлення IgG антитіл до 

нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 
226,00 

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

228,00 
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49) копрологічне дослідження калу 214,00
50) аналіз калу на яйця гельмінтів 72,00
51) аналіз калу на приховану кров 131,00
52) дослідження мазка з носової порожнини на визначення 

антигена до SARS-CoV-2 Ag (експрес-тест)
147,00 

53) визначення простат-специфічного антигена (ПСА) 
загального на аналізаторі Cobas e 411

148,50 

54) визначення простат-специфічного антигена (ПСА) вільного 
на аналізаторі Cobas e 411

152,50 

55) визначення пухлинного маркера СА 125 на аналізаторі 
Cobas e 411 

164,00 

56) визначення антигена плоскоклітинної карциноми (SCC) на 
аналізаторі Cobas e 411

282,50 

57) визначення рівня пухлинного маркера НЕ4 на аналізаторі 
Cobas e 411 

344,50 

58) визначення рівня пухлинного маркера СА 19-9 на 
аналізаторі Cobas e 411

159,00 

59) визначення рівня пухлинного маркера СА 15-3 на 
аналізаторі Cobas e 411

174,00 

60) визначення рівня пухлинного маркера СА 72-4 на 
аналізаторі Cobas e 411

179,00 

61) визначення раковоембріонального антигена на аналізаторі 
Cobas e 411 

152,00 

62) визначення активності тестостерону на аналізаторі 
Cobas e 411 

151,50 

63) визначення активності хоріонічного гонадотропіну на 
аналізаторі Cobas e 411

129,00 

64) визначення альфа-фетопротеїну на аналізаторі Cobas e 411 127,50
65) визначення активності тиреотропного гормону на 

аналізаторі Cobas e 411
103,00 

66) визначення активності тироксину незв’язаного на 
аналізаторі Cobas e 411

104,00 

67) визначення активності трийодтироніну вільного на 
аналізаторі Cobas e 411

104,50 

68) визначення рівня антитіл до тиреопероксидази на 
аналізаторі Cobas e 411

152,00 

69) визначення активності тиреоглобуліну на аналізаторі 
Cobas e 411 

168,00 

70) визначення антитіл до тиреоглобуліну на аналізаторі 
Cobas e 411 

150,50 

71) визначення дегідроепіандростерон-сульфату в сироватці 
крові на аналізаторі Cobas e 411

140,00 
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72) визначення адренокортикотропного гормону в сироватці 

крові на аналізаторі Cobas e 411
250,50 

73) визначення фолікулостимулюючого гормону в сироватці 
крові на аналізаторі Cobas e 411

127,00 

74) визначення лютеїнізуючого гормону в сироватці крові на 
аналізаторі Cobas e 411

123,00 

75) визначення феритину в сироватці крові на аналізаторі 
Cobas e 411 

146,00 

76) визначення рівня прогестерону в сироватці крові на 
аналізаторі Cobas e 411

126,00 

77) визначення рівня кортизолу в сироватці крові на аналізаторі 
Cobas e 411 

134,00 

78) визначення пролактину в сироватці крові на аналізаторі 
Cobas e 411 

120,50 

79) визначення активності естрадіолу в сироватці крові на 
аналізаторі Cobas e 411

128,00 

80) якісне визначення загальних антитіл до блідої спірохети 
(Syphilis) на аналізаторі Cobas e 411

187,00 

81) виявлення антитіл до антигена гепатиту С (HCV) на 
аналізаторі Cobas e 411

203,50 

82) визначення поверхневого антигена гепатиту В (HBsAg) на 
аналізаторі Cobas e 411

118,50 

83) визначення рівня нейрон-специфічної енолази (НСЕ) на 
аналізаторі  Cobas e 411

201,50 

84) визначення рівня фрагменту цитокератину 19, CYFRA 21-1 
на аналізаторі  Cobas e 411

202,50 

85) визначення рівня вітаміну D на аналізаторі Cobas e 411 334,50
86) визначення рівня аутоантитіл до рецептора тиреотропного 

гормону (Ant-TSHR) на аналізаторі Cobas e 411
373,50 

87) цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки та 
цервікального каналу, пофарбованого за Романовським-
Гімзе або за Паппенгеймом

196,50 

88) цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки та 
цервікального каналу, пофарбованого за Паппенгеймом 
(скринінговий тест) 

85,50 

89) цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки 196,50
90) цитологічне дослідження пункційного матеріалу з заднього 

склепіння 
196,50 

91) цитологічне дослідження вагінального епітелію на 
клітинний склад і флору

196,50 

92) цитологічне дослідження матеріалу з кісти 196,50
93) цитологічне дослідження пунктату новоутворень голови 196,50
94) цитологічне дослідження пунктату новоутворень шиї 196,50
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95) цитологічне дослідження пунктату слинної залози 196,50
96) цитологічне дослідження матеріалу новоутворень шкіри 196,50
97) цитологічне дослідження пунктату лімфатичних вузлів 196,50
98) цитологічне дослідження препаратів пунктатів 

пухлиноподібних новоутворень м’яких тканин
196,50 

99) цитологічне дослідження пунктату новоутворень молочної 
залози 

196,50 

100) цитологічне дослідження виділення з соска молочної залози 196,50
101) цитологічне дослідження матеріалу з порожнини рота 196,50
102) цитологічне дослідження зішкрібу з ерозій, виразок, ран, 

нориць 
196,50 

103) цитологічне дослідження  матеріалу, отриманого за допомогою 
зішкрібу, відбитка, аспірації, змиву, пункції (промивні води) 

196,50 

104) цитологічне дослідження  асцитичної рідини 196,50
105) цитологічне дослідження плевральної рідини 196,50
106) цитологічне дослідження осаду сечі на наявність клітин 

новоутворень 
196,50 

107) цитологічне дослідження препарату клітин легенів, трахеї, 
бронхів 

196,50 

108) цитологічне дослідження препарату тканин шлунку, тонкої 
кишки, товстої кишки, прямої кишки

196,50 

109) цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу 196,50
110) цитологічне дослідження пунктатів будь-яких пухлиноподібних 

новоутворень та ущільнень будь-якої локалізації, а також 
пунктатів головного мозку та серозних порожнин

196,50 

111) цитологічне дослідження матеріалу, отриманого 
інтраопераційно або під час будь-якого термінового 
дослідження, в тому числі зішкрібів, відбитків, пунктатів 

196,50 

112) цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки та 
цервікального каналу, пофарбованого азур-еозиновою 
сумішшю (скринінговий тест)

94,00 

113) цитологічне дослідження вагінального епітелію на 
клітинний склад і флору

81,50 

114) цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки та з 
цервікального каналу, пофарбованого за Папаніколау (ПАП-
тест традиційний) 

179,50 

115) цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки та з 
цервікального каналу, пофарбованого за Папаніколау 
(скринінговий ПАП-тест)

120,50 

116) цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки та з 
цервікального каналу (ПАП-тест методом рідинної 
цитології)

451,00 
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117) цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки та з 

цервікального каналу методом рідинної цитології 
(скринінговий ПАП-тест)

262,00 

118) цитологічне дослідження тонкоголкової аспіраційної 
пункційної біопсії (ТАПБ) з щитоподібної залози (один 
вузол) 

294,00 

119) цитологічне дослідження тонкоголкової аспіраційної 
пункційної біопсії (ТАПБ) з щитоподібної залози 
(багатовузлове утворення)

378,50 

120) цитологічне дослідження тонкоголкової аспіраційної 
пункційної біопсії (ТАПБ) препарату біоптату 

294,00 

121) цитологічне дослідження асцитичної, плевральної рідини та 
осаду сечі методом рідинної цитології

340,00 

122) ультразвукове дослідження комплексне (печінка, жовчний 
міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза та селезінка) 

506,00 

123) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура та 
жовчних протоків 

190,00 

124) ультразвукове дослідження печінки 126,50
125) ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних 

протоків
126,50 

126) ультразвукове дослідження підшлункової залози 190,00
127) ультразвукове дослідження селезінки та судин портальної 

системи 
190,00 

128) ультразвукове дослідження сечостатевої системи для чоловіків 
комплексне (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі та передміхурова залоза) 

506,00 

129) ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз 190,00
130) ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням 

залишкової сечі 
126,50 

131) ультразвукове дослідження передміхурової залози 126,50
132) ультразвукове дослідження яєчок 126,50
133) ультразвукове дослідження сечостатевої системи для жінок 

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

569,50 

134) ультразвукове дослідження матки та яєчників 443,00
135) ультразвукове дослідження матки при вагітності та 

пренатальне обстеження стану плода
569,50 

136) інтраректальне дослідження передміхурової залози 316,50
137) інтраректальне дослідження стінок прямої кишки 316,50
138) інтраректальне дослідження жіночих статевих органів 443,00 
139) інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 443,00 

140) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 253,00
141) ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 379,50



 7

 

1 2 3 
142) ультразвукове дослідження слинної залози 190,00
143) ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 190,00
144) ультразвукове дослідження м’яких тканин 190,00
145) ультразвукове дослідження кісток та суглобів 316,50
146) ультразвукове  дослідження периферичних судин 253,00
147) доплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному 

режимі 
569,50 

148) доплерографія судин в імпульсному режимі 506,00
149) дослідження судин з кольоровим доплерівським 

картуванням 
569,50 

150) ультразвукове дослідження органів грудної клітки 759,00
151) ультразвукове дослідження середостіння 253,00
152) ультразвукове дослідження плевральної порожнини 253,00
153) черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та 

м’яких тканин 
379,50 

154) черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та 
м’яких тканин із експрес-цитологічним дослідженням 

632,50 

155) черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів 569,50
156) черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів із 

експрес-цитологічним дослідженням
759,00 

157) лікувально-діагностичні пункції поверхневих структур та 
м’яких тканин 

632,50 

158) лікувально-діагностичні пункції органів черевної або плевраль-
ної порожнин, заочеревинного простору, порожнини малого 
таза 

759,00 

159) установлення зовнішніх дренажів у черевну порожнину, 
заочеревинний простір, порожнину малого таза, жовчний 
міхур, порожнини кіст та абсцесів внутрішніх органів 

759,00 

160) черезшкірне дренування жовчних протоків, сечовивідної 
системи під контролем ехоскопії та рентгеноскопії 

1138,50 

161) колоноскопія діагностична 775,00
162) гастроскопія оглядова 633,00
163) гастроскопія з видаленням поліпів 1189,00
164) гастроскопія зі взяттям матеріалу на гістологічне 

дослідження методом щипкової біопсії
904,00 

165) гастроскопія зі взяттям матеріалу на цитологічне 
дослідження 

863,50 

166) оперативні втручання на виявлення новоутворень 662,00
167) взяття матеріалу на біопсію 117,00
168) знеболення 387,00
169) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній 

проєкції
213,00 
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170) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній 

проєкції з використанням цифрової плівки
295,50 

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

252,00 

172) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох 
проєкціях з використанням цифрової плівки

429,00 

173) рентгеноскопія органів грудної порожнини (оглядова) 163,00
174) рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) 163,00
175) рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 252,00
176) рентгенографія черевної порожнини (оглядова) з 

використанням цифрової плівки
338,00 

177) рентгенографія та рентгеноскопія шлунку (оглядова) 580,00
178) рентгенографія та рентгеноскопія шлунку (оглядова) з 

використанням цифрової плівки
653,50 

179) рентгенографія та рентгеноскопія стравоходу 356,50
180) рентгенографія та рентгеноскопія стравоходу з 

використанням цифрової плівки
442,50 

181) дуоденографія беззондова 457,00
182) іригоскопія 713,50
183) іригоскопія з цифровою плівкою 860,00
184) рентгенографія одного периферійного відділу кістяка або 

одного відділу хребта в одній проєкції
196,50 

185) рентгенографія одного периферійного відділу кістяка або 
одного відділу хребта в одній проєкції з використанням 
цифрової плівки 

295,50 

186) рентгенографія одного периферійного відділу кістяка або 
одного відділу хребта у двох проєкціях

252,50 

187) рентгенографія одного периферійного відділу кістяка або 
одного відділу хребта у двох проєкціях з використанням 
цифрової плівки 

453,00 

188) рентгенографія черепа у двох проєкціях 207,50
189) рентгенографія черепа у двох проєкціях з використанням 

цифрової плівки 
233,50 

190) рентгенографія колоносових пазух 176,50
191) рентгенографія колоносових пазух з використанням 

цифрової плівки 
187,50 

192) рентгенографія скронево-щелепного суглоба 196,00
193) рентгенографія скронево-щелепного суглоба з використанням 

цифрової плівки 
251,00 

194) рентгенографія нижньої щелепи 195,50
195) рентгенографія нижньої щелепи з використанням цифрової 

плівки 
206,00 
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196) рентгенографія кісток носа 190,50
197) рентгенографія кісток носа з використанням цифрової 

плівки 
205,50 

198) рентгенографія скроневої кістки 195,50
199) рентгенографія скроневої кістки з використанням цифрової 

плівки 
206,00 

200) рентгенографія ключиці 176,50
201) рентгенографія ключиці з використанням цифрової плівки 187,50
202) рентгенографія ключиці у двох проєкціях 207,00
203) рентгенографія ключиці у двох проєкціях з використанням 

цифрової плівки 
233,00 

204) рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання 235,00
205) рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання з 

використанням цифрової плівки
321,50 

206) рентгенографія хребта 286,00
207) рентгенографія хребта з використанням цифрової плівки 569,00
208) рентгенографія кісток таза 188,00
209) рентгенографія кісток таза з використанням цифрової 

плівки 
274,50 

210) рентгенологічне дослідження молочних залоз у двох 
проєкціях 

355,00 

211) рентгенологічне дослідження молочних залоз у двох 
проєкціях з використанням цифрової плівки

571,00 

212) рентгенівська комп’ютерна томографія трьох відділів хребта 
без внутрішньовенного контрастування 

1665,50 

213) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної 
порожнини, грудної порожнини, заочеревинного простору, 
малого таза та кишківника (віртуальна колоноскопія) без 
внутрішньовенного контрастування 

1665,50 

214) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового 
відділу хребта та малого таза без внутрішньовенного 
контрастування  

1216,50 

215) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-
крижового відділу хребта та кульшових суглобів без 
внутрішньовенного контрастування 

1216,50 

216) рентгенівська комп’ютерна томографія двох відділів хребта 
без внутрішньовенного контрастування 

1216,50 

217) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної 
порожнини, заочеревинного простору та грудної порожнини 
без внутрішньовенного контрастування 

1216,50 

218) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної 
порожнини, заочеревинного простору та сечовивідних шляхів 
без внутрішньовенного контрастування 

1216,50 
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219) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини, 

заочеревинного простору та малого таза без 
внутрішньовенного контрастування 

1216,50 

220) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку та 
дослідження лицевого черепа без внутрішньовенного 
контрастування  

1177,00 

221) рентгенівська комп’ютерна томографія шиї та м’яких 
тканин шиї без внутрішньовенного контрастування  

1177,00 

222) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-
крижового відділу хребта та здухвинно-крижових сполучень 
без внутрішньовенного контрастування 

1177,00 

223) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини 
та заочеревинного простору без внутрішньовенного 
контрастування  

1177,00 

224) рентгенівська комп’ютерна томографія грудної порожнини, 
малого таза у жінок та чоловіків без внутрішньовенного 
контрастування  

1177,00 

225) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку без 
внутрішньовенного контрастування

720,50 

226) рентгенівська комп’ютерна томографія лицевого черепа без 
внутрішньовенного контрастування 

720,50 

227) рентгенівська комп’ютерна томографія орбіт без 
внутрішньовенного контрастування 

720,50 

228) рентгенівська комп’ютерна томографія навколоносових 
пазух та порожнини носа без внутрішньовенного 
контрастування  

720,50 

229) рентгенівська комп’ютерна томографія скроневих кісток без 
внутрішньовенного контрастування 

720,50 

230) рентгенівська комп’ютерна томографія щелепно-лицевої 
ділянки без внутрішньовенного контрастування 

720,50 

231) рентгенівська комп’ютерна томографія одного відділу 
хребта без внутрішньовенного контрастування 

720,50 

232) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-
крижового відділу хребта та куприка без внутрішньовенного 
контрастування  

720,50 

233) рентгенівська комп’ютерна томографія колінного суглоба 
без внутрішньовенного контрастування 

720,50 

234) рентгенівська комп’ютерна томографія обох кульшових 
суглобів без внутрішньовенного контрастування  

720,50 

235) рентгенівська комп’ютерна томографія гомілковостопного 
суглоба без внутрішньовенного контрастування 

720,50 

236) рентгенівська комп’ютерна томографія ліктьового суглоба 
без внутрішньовенного контрастування 

720,50 
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237) рентгенівська комп’ютерна томографія променево-

зап’ясткового суглоба і проксимального відділу кістки без 
внутрішньовенного контрастування 

720,50 

238) рентгенівська комп’ютерна томографія ступні без 
внутрішньовенного контрастування 

720,50 

239) рентгенівська комп’ютерна томографія кісток кисті без 
внутрішньовенного контрастування 

720,50 

240) рентгенівська комп’ютерна томографія стегна без 
внутрішньовенного контрастування 

720,50 

241) рентгенівська комп’ютерна томографія верхньої або нижньої 
кінцівки без внутрішньовенного контрастування 

720,50 

242) рентгенівська комп’ютерна томографія грудної порожнини 
без внутрішньовенного контрастування 

720,50 

243) рентгенівська комп’ютерна томографія – мамографія без 
внутрішньовенного контрастування 

720,50 

244) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку, 
грудної порожнини та черевної порожнини з 
внутрішньовенним контрастуванням

2440,50 

245) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку, 
черевної порожнини та малого таза з внутрішньовенним 
контрастуванням 

2440,50 

246) рентгенівська комп’ютерна томографія шиї, черевної 
порожнини та малого таза з внутрішньовенним 
контрастуванням 

2440,50 

247) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку, 
шиї та грудної порожнини з внутрішньовенним 
контрастуванням 

2440,50 

248) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку, 
шиї та черевної порожнини з внутрішньовенним 
контрастуванням 

2440,50 

249) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної 
порожнини, малого таза та гомілки з внутрішньовенним 
контрастуванням 

2440,50 

250) рентгенівська комп’ютерна томографія грудної порожнини, 
черевної порожнини та верхньої кінцівки з 
внутрішньовенним контрастуванням

2440,50 

251) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин 
верхніх кінцівок з внутрішньовенним контрастуванням 

2130,00 

252) рентгенівська комп'ютерна томографія – ангіографія аорти, 
черевної порожнини, таза з внутрішньовенним 
контрастуванням 

2130,00 

253) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія 
легеневих артерій з внутрішньовенним контрастуванням 

2130,00 
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254) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-

крижового відділу хребта та куприка з внутрішньовенним 
контрастуванням  

2130,00 

255) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-
крижового відділу хребта та здухвинно-крижових сполучень з 
внутрішньовенним контрастуванням 

2130,00 

256) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-
крижового відділу хребта та кульшових суглобів з 
внутрішньовенним контрастуванням 

2130,00 

257) рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-
крижового відділу хребта та малого таза з внутрішньовенним 
контрастуванням  

2130,00 

258) рентгенівська комп’ютерна томографія двох відділів хребта 
з внутрішньовенним контрастуванням 

2130,00 

259) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної 
порожнини, заочеревинного простору та грудної порожнини з 
внутрішньовенним контрастуванням 

2130,00 

260) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної 
порожнини, заочеревинного простору та малого таза з 
внутрішньовенним контрастуванням 

2130,00 

261) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин 
голови та шиї з внутрішньовенним контрастуванням 

1577,00 

262) рентгенівська комп’ютерна томографія грудної порожнини з 
внутрішньовенним контрастуванням

1577,00 

263) рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини 
з внутрішньовенним контрастуванням

1577,00 

264) рентгенівська комп’ютерна томографія органів малого таза з 
внутрішньовенним контрастуванням

1577,00 

265) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку з 
внутрішньовенним контрастуванням

1206,50 

266) рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку та 
дослідження лицевого черепа з внутрішньовенним 
контрастуванням  

1206,50 

267) рентгенівська комп’ютерна томографія орбіт з 
внутрішньовенним контрастуванням 

1206,50 

268) рентгенівська комп’ютерна томографія навколоносових 
пазух та порожнини носа з внутрішньовенним 
контрастуванням  

1206,50 

269) рентгенівська комп’ютерна томографія скроневих кісток з 
внутрішньовенним контрастуванням 

1206,50 

270) рентгенівська комп’ютерна томографія шиї та м’яких 
тканин шиї з внутрішньовенним контрастуванням  

1206,50 
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271) рентгенівська комп’ютерна томографія щелепно-лицевої 

ділянки з внутрішньовенним контрастуванням 
1206,50 

272) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин 
голови з внутрішньовенним контрастуванням

1206,50 

273) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія судин 
шиї з внутрішньовенним контрастуванням

1206,50 

274) рентгенівська комп’ютерна томографія – ангіографія 
грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням 

1206,50 

275) рентгенівська комп’ютерна томографія – онкоскринінг 
(обстеження головного мозку або шиї, грудної порожнини, 
грудної залози, органів черевної порожнини та органів 
малого таза) з внутрішньовенним контрастуванням 

2910,00 

276) рентгенівська комп’ютерна томографія – онкоскринінг 
(обстеження головного мозку, шиї, грудної порожнини, 
грудної залози, органів черевної порожнини та органів 
малого таза) з внутрішньовенним контрастуванням 

2960,00 

277) рентгенівська комп’ютерна томографія – онкоскринінг 
(обстеження, шиї, грудної порожнини, грудної залози, 
органів черевної порожнини та органів малого таза) для дітей 
з внутрішньовенним контрастуванням

2315,50 

278) рентгенівська комп’ютерна томографія – онкоскринінг 
(обстеження, шиї, грудної порожнини, грудної залози, 
органів черевної порожнини та органів малого таза) для 
немовлят, віком до 1 року, з внутрішньовенним 
контрастуванням 

1876,50 

279) рентгенівська комп’ютерна томографія – онкоскринінг 
(обстеження шиї, грудної порожнини, грудної залози, 
органів черевної порожнини та органів малого таза) без 
внутрішньовенного контрастування

2219,00 

280) сканування кісток скелета та статична сцинтиграфія кісток 789,50
281) сцинтиграфія щитоподібної залози 277,50
282) динамічна реносцинтиграфія (визначення функції нирок) 683,00
283) топометрія – передпроменева підготовка з внутрішньовенним 

контрастуванням та з використанням індивідуальних 
фіксуючих засобів 

5924,00 

284) топометрія – передпроменева підготовка без 
внутрішньовенного контрастування та з використанням 
індивідуальних фіксуючих засобів

5039,00 

285) консультація лікаря-гінеколога-онколога 183,00
286) консультація лікаря-гінеколога-онколога з проведенням 

кольпоскопії 
242,50 

287) консультація лікаря-отоларинголога-онколога 108,00
288) консультація лікаря-хірурга-онколога 107,00
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289) консультація лікаря-онколога 107,00
290) консультація лікаря з променевої терапії 107,00
291) консультація лікаря-уролога 150,50
292) консультація лікаря-гематолога 100,50
293) консультація лікаря-хірурга торакального 107,00

2. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими 
відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я: 

1) огляд лікаря-стоматолога 66,50
2) видалення зуба  176,00
3. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових 

закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі 
(провізори) – інтерни закінчили державні медичні 
(фармацевтичні) заклади вищої освіти на умовах контракту, 
на місяць

2021,00 

4. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 20,00
5. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах 

з поліпшеним сервісним обслуговуванням, за добу 
323,00 

 

Керівник апарату Хмельницької  
обласної державної адміністрації           Оксана АНДРЕЙЧИК 

 


