
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження начальника Хмель-

ницької обласної військової 

адміністрації  

26.07.2022 № 251/2022-р 

 

 

Тарифи 
на платні 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. 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 142,00 

2) медичний огляд лікарем-наркологом з дослідженням крові 
на вміст алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин 

183,00 

3) профілактичний медичний огляд для отримання 
посвідчення водія транспортних засобів

279,00 

4) медичний огляд для отримання дозволу на право 
отримання та носіння зброї громадянами

280,00 

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

1) дослідження мазка з носової порожнини на визначення 
антигена до SARS-CoV-2 Ag (експрес-тест)

125,00 

2) консультація лікаря-психіатра 173,00 

3) консультація лікаря-психіатра дитячого 173,00 
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4) консультація лікаря-нарколога 173,00
5) консультація лікаря-невропатолога 173,00
6) консультація лікаря-психотерапевта (з проведенням 

індивідуального сеансу психотерапії методом 
когнетивно-поведінкової терапії)

310,00 

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

310,00 

8) діагностика невротичних розладів, тривожних розладів, 
панічних атак 

217,00 

9) психодіагностична оцінка когнітивної та особистісної 
сфери для видачі сертифіката

310,00 

10) психодіагностика у випадку звернення 310,00
11) консультування батьків лікарем-психологом 155,00
12) діагностика коефіцієнта інтелекту (IQ) у дітей 542,00
13) діагностика когнітивних розладів та поведінкових 

розладів
232,00 

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

207,00 

15) діагностика акцентуацій  характеру у дітей 258,00
16) діагностика психопатичних станів та акцентуацій 

характеру у дорослих
207,00 

17) консультація логопеда, дефектолога (огляд дитини) 205,00
18) консультація для батьків дітей, які мають мовленнєві 

порушення 
410,00 

19) логопедичний масаж при невротичних розладах 154,00
20) консультація лікаря з функціональної діагностики 173,00
21) електроенцефалографія з функціональними пробами, 

візуальним аналізом
214,00 

22) електроенцефалографія з функціональними пробами, 
комп’ютерним аналізом

321,00 

23) електрокардіографі́я у дванадцяти відведеннях 78,00
24) електрокардіографі́я у дванадцяти відведеннях з 

навантаженням 
105,00 

25) доплерометрія судин 378,00
26) транскраніальна доплерографія судин головного мозку 497,00
27) ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз 138,00
28) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, 

жовчних протоків, підшлункової залози та селезінки 
338,00 

29) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 178,00
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3. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що 

передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і 
наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД):

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

797,00 

2) надання медичної допомоги особам, які зловживають 
алкоголем 

1197,00 

3) анонімна детоксикація хворих після вживання алкоголю 1396,00 
4) консультація та спостереження за хворими на алкоголізм та 

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

495,00 

5) консультація та спостереження за хворими на алкоголізм та 
наркоманію з використанням тестів на наркотики “Креатив 
МП” та “SNIPER” (включаючи консультацію лікаря-
психолога)  

572,00 

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

837,00 

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

1) виконання внутрішньовенної ін’єкції 45,00
2) виконання внутрішньом’язової ін’єкції 27,00
3) виконання внутрішньовенної інфузії (краплинна) 332,00
4) постановка венозного катетера 115,00
5) проба на чутливість 81,00
6) забір крові з вени 46,00
7) виконання підшкірної ін’єкції 27,00
8) консультація лікаря-психіатра за місцем проживання 

пацієнта
310,00 

9) консультація лікаря-психолога за місцем проживання 
пацієнта

310,00 

5. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою 
профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення:

1) масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної 
ділянок)

45,00 

2) масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної 
ділянок, верхньої та нижньої щелепи)

45,00 

3) масаж шиї 45,00
4) масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки 

плечового суглоба та надпліччя того самого боку) 
45,00 

5) масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, 
ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) 

45,00 
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6) масаж променево-зап’ясткового суглоба (проксимального 

відділу кисті, ділянки променево-зап’ясткового суглоба та 
передпліччя) 

45,00 

7) масаж кисті та передпліччя 45,00
8) масаж м'язів передньої черевної порожнини 45,00
9) масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового 

хребця до нижніх сідничних схилів)
45,00 

10) масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, 
ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки того 
самого боку) 

45,00 

11) масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, 
ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) 

45,00 

12) масаж гомілково-ступневого суглоба (проксимального 
відділу ступні, нижньої третини гомілки)

45,00 

13) масаж ступні та гомілки 45,00
14) масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до 

рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної 
клітки до II ребра) 

58,00 

15) масаж верхньої кінцівки 58,00
16) масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця 

від лівої до правої середньої аксилярної лінії)
58,00 

17) сегментний масаж попереково-крижової ділянки 58,00
18) масаж нижньої кінцівки 58,00
19) масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 74,00
20) масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до 

крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної 
лінії) 

74,00 

21) масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої 
поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця 
від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

74,00 

22) масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, 
гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової 
ділянки)

74,00 

23) масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні 
грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних 
дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового 
хребця) 

92,00 

24) масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та 
попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої 
аксилярної лінії) 

92,00 

25) сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта 109,00
26) загальний масаж 215,00
6. Лікування логоневрозів у дорослих (1 заняття) 205,00
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7. Надання висновку фахівця 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)

102,00 

8. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 62,00
9. 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, повторно проходять інтернатуру, на місяць 

1033,00 

10. Надання в користування автомобільних стоянок, 
паркування автомобілів та інших транспортних засобів, за 
добу 

17,00 

 

Керівник апарату Хмельницької  
обласної державної адміністрації           Оксана АНДРЕЙЧИК 


