
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження начальника Хмель-

ницької обласної військової 

адміністрації  

25.07.2022 № 242/2022-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 відповідних 
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 (крім періоду 
дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях), а також 
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: 

1) медичний огляд лікарем-психіатром 232,50
2) медичний огляд лікарем-наркологом 232,50
2. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури 

з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я 
дорослого населення

190,00 

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

1) аналіз сечі на жовчні пігменти 71,50
2) дослідження калу на яйця гельмінтів 53,50
3) визначення гематокриту 98,00
4) аналіз сечі на глюкозу 23,50
5) визначення тривалості кровотечі 107,00
6) аналіз сечі за Зимницьким 115,00
7) загальний аналіз сечі 114,50
8) аналіз сечі за Нечипоренком 96,00



 2
 

1 2 3 
9) визначення уробіліну в сечі 85,00
10) копрограма 73,00
11) мазок на флору  43,50
12) визначення групи крові 71,00
13) визначення резус-фактора крові 88,50
14) коагулограма 60,00
15) визначення С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові  51,50
16) розгорнутий аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної 

формули  
215,50 

17) визначення D-димеру у плазмі крові 310,00
18) дослідження мазка з носової порожнини на визначення 

антигена до SARS-CoV-2 Ag
330,00 

19) дослідження слизу з носа та зіва на патогенний 
стафілокок  

374,00 

20) токсикологічне дослідження (визначення парів етанолу 
DRAGER) 

353,00 

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

312,50 

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

132,00 

23) токсикологічне дослідження (кількісне визначення вмісту 
парів етанолу) 

383,00 

24) токсикологічне дослідження (кількісне визначення вмісту 
наркотичних засобів)

137,00 

25) токсикологічне дослідження (тест на виявлення опіату, 
марихуани, амфетаміну, бензодіазепіну, метадону 
(фенадону), бупренорфіну)

145,00 

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

388,00 

27) рентгенографія 190,50
28) ультразвукове дослідження комплексне (нирок, сечоводів, 

надниркових залоз, лімфатичних вузлів, щитоподібної 
залози, серця, печінки, підшлункової залози, селезінки, 
кишківника, м’язів, кісток, суглобів, виявлення 
патологічних змін внаслідок різних захворювань, травм) 

344,00 

29) ультразвукове дослідження органів черевної порожнини 186,00
30) ультразвукове дослідження нирок 186,00
31) ультразвукове дослідження органів малого таза 186,00
32) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 186,00
33) ультразвукове дослідження м'яких тканин 186,00
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34) ультразвукове дослідження кісток та суглобів 186,00
35) ультразвукове дослідження судин верхніх та нижніх 

кінцівок 
186,00 

36) ультразвукове дослідження простати 186,00
4. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 45,00
5. 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

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

1001,50 

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

1197,50 

 

Керівник апарату Хмельницької  
обласної державної адміністрації           Оксана АНДРЕЙЧИК 


