
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження начальника Хмель-

ницької обласної військової 

адміністрації  

07.09.2022 № 310/2022-р 

 

Тарифи 
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Хмельницький обласний серцево-судинний центр” 
Хмельницької обласної ради 

 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3 
1. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою 

профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення:
1) масаж шийно-грудного відділу хребта 75,00 
2) масаж верхньої кінцівки 58,00
3) масаж нижньої кінцівки 58,00
4) масаж спини 108,00
5) масаж тіла загальний 209,00
2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із 
застосуванням телемедицини:

1) ультразвукове дослідження серця 409,00
2) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 189,00
3) ультразвукове дослідження нирок 248,00
4) ультразвукове дослідження органів черевної порожнини 368,00
5) ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та 

нирок 
487,00 

6) доплерографія артерій або вен однієї кінцівки 241,00
7) доплерографія артерій та вен однієї кінцівки 355,00
8) доплерографія черевного відділу аорти 353,00
9) доплерографія магістральних артерій та вен шиї і 

головного мозку 
580,00 

10) черезстравохідна ехокардіографія 1547,00
11) стрес-ехокардіографія 2184,00
12) електрокардіографія 26,00
13) холтерівське (добове) моніторування електрокардіографії 408,00
14) велоергометрія 356,00
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1 2 3 
15) реовазографія  257,00
16) рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції 280,00
17) рентгенографія органів грудної клітки у двох проєкціях 390,00
18) рентгенографія шийного відділу хребта у двох проєкціях 370,00
19) рентгенографія грудного відділу хребта 292,00
20) рентгенографія попереково-крижового відділу хребта  292,00
21) коронарографія 7630,00
22) консультація лікаря-кардіолога 190,00
23) консультація лікаря-хірурга серцево-судинного 198,00
24) консультація лікаря-невропатолога 190,00
25) консультація лікаря-ендокринолога 190,00
26) консультація лікаря-імунолога 190,00
27) консультація лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини 190,00
28) консультація лікаря-рентгенолога 197,00
29) консультація лікаря-офтальмолога 190,00
3. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, 

іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України:
1) стентування коронарних артерій 9617,00
2) стентування сонних артерій 10582,00
3) імплантація електрокардіостимулятора 6897,00
4) операція на грудному відділі аорти зі штучним кровообігом 

(за методом Бенталла де Боно)
60015,00 

5) закриття дефекту структур серця з використанням 
імплантатів (оклюдерів)

14790,00 

6) маммарно-коронарне шунтування 77664,00
7) коронарне шунтування 52837,00
8) пластика мітрального або аортального клапана та коронарне 

шунтування 
56375,00 

9) протезування мітрального або аортального клапана та 
коронарне шунтування

56400,00 

10) перебування у палаті інтенсивної терапії (без урахування 
вартості лікарських засобів), за добу на одну особу 

3930,00 

11) перебування у палаті стаціонарного відділення (без урахування 
вартості лікарських засобів), за добу на одну особу

1120,00 

4. 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

2478,00 

 

Керівник апарату Хмельницької  
обласної державної адміністрації     Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


