
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

від 30 березня 2021 р. 
Чернігів 

№ 308 

 

 

 

Про тарифи на платні 

послуги, що надаються 

комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська 

центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради 

Чернігівської області 

 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 

року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і 

доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами і 

доповненнями), з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на 

платні медичні послуги 

з о б о в ’ я з у ю : 

1. Затвердити:  

1) Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних 

оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області, що додаються; 

2) Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних 

оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність 

яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області, що додаються; 

3) Тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів для 

отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, 



 

2 

попередніх профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення 

водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних 

медичних оглядів, що надаються комунальним некомерційним підприємством 

«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області, що додаються; 

4) Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних наркологічних 

та психіатричних медичних оглядів, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області, що додаються. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 02 листопада 2010 року 

№ 383 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською 

центральною районною лікарнею», зареєстроване в Головному управлінні 

юстиції у Чернігівській області 25 листопада 2010 року за № 31/825. 

3. Департаменту розвитку економіки та сільського господарства 

Чернігівської обласної державної адміністрації подати це розпорядження на 

державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми). 

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечити офіційне 

оприлюднення цього розпорядження. 

5. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня 

його офіційного опублікування.  

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

 

Голова         Анна КОВАЛЕНКО 

 

 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

30 березня 2021 р. № 308 

 

ТАРИФИ 

на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області 
 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

чоловіки/ 

жінки 

Тариф, 

грн 

 Попередні профілактичні (під час прийняття на роботу) (крім випадків, коли медичні огляди 

проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості) та періодичні (протягом 

трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі 

шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічні 

обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року: 

   

1 Професії працівників, робота яких пов’язана зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого 

середовища і трудового процесу, а саме: 
   

1.1 Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, азоту оксиди, азоту диоксид (у перерахунку на NO2) та 

ін.) 
попередній 

огляд 

чоловіки 387,00 
жінки 449,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 344,00 
жінки 406,00 

1.2 Кислоти органічні (мурашина, оцтова, пропіонова, масляна, валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, 

акрилова, нафтенова і ін.) та їх ангідриди  

Кислот органічних галагенопохідні (хлороцтова, трихлороцтова, перфтормасляна, трихлорпропіонова та 

ін.) та їх ангідриди (не враховано визначення активності холінестерази) 

попередній 

огляд 

чоловіки 349,00 
жінки 411,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 306,00 
жінки 368,00 

1.3 

 

Органічні сполуки кремнію (сілани) 

 
попередній 

огляд 

чоловіки 463,00 
жінки 525,00 



       Продовження таблиці 2 

  періодичний 

огляд 

чоловіки 420,00 
жінки 482,00 

1.4 Марганець і його сполуки попередній 

огляд 

чоловіки 445,00 
жінки 507,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 445,00 
жінки 507,00 

1.5 Луги їдкі попередній 

огляд 

чоловіки 303,00 

жінки 365,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 260,00 
жінки 322,00 

1.6 Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і ароматичні (формальдегід, ацетальдегід, акролеїн, 

бензальдегід, фталевий альдегід та ін.) (не враховано огляд лікарем-онкологом) 
попередній 

огляд 

чоловіки 445,00 
жінки 507,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 402,00 
жінки 464,00 

1.7 Органічні оксиди, пероксиди та гідропероксиди (етилену, пропілену тощо). Пероксиди неорганічні 

(пергідроль) 
попередній 

огляд 

чоловіки 395,00 
жінки 457,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 260,00 
жінки 322,00 

1.8 Ртуть та її неорганічні сполуки (не враховано визначення ртуті в сечі) попередній 

огляд 

чоловіки 411,00 
жінки 473,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 276,00 
жінки 338,00 

1.9 Сірководень попередній 

огляд 

чоловіки 491,00 
жінки 553,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 418,00 
жінки 480,00 

1.10 Сірковуглець (не враховано визначення глютамілтрансферази у сироватці крові) попередній 

огляд 

чоловіки 354,00 
жінки 416,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 311,00 
жінки 373,00 

1.11 

 

Альдегідів і кетонів галагенопохідні (хлорбензальдегід, фторацетон, хлорацетофенон та ін.) (не враховано 

визначення глютамілтрансферази у сироватці крові) 
попередній 

огляд 

чоловіки 463,00 
жінки 525,00 



       Продовження таблиці 3 

  

 
періодичний 

огляд 

чоловіки 420,00 
жінки 482,00 

1.12 Спирти аліфатичні одноатомні та багатоатомні, ароматичні та їх похідні (етиловий, пропіловий, бутиловий, 

аліловий, бензиловий, етиленгліколь, пропіленгліколь, етилцеллозольв та ін.) (не враховано визначення 

глютамілтрансферази у сироватці крові) 

попередній 

огляд 

чоловіки 446,00 
жінки 508,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 311,00 
жінки 373,00 

1.13 Спирт метиловий (не враховано визначення глютамілтрансферази у сироватці крові) попередній 

огляд 

чоловіки 347,00 
жінки 409,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 304,00 
жінки 366,00 

1.14 Вуглеводні ароматичні: бензол та його похідні (толуол, ксилол, стирол, етилбензол, діетилбензол тощо) (не 

враховано визначення глютамілтрансферази у сироватці крові) 
попередній 

огляд 

чоловіки 573,00 
жінки 635,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 530,00 
жінки 592,00 

1.15 Вуглеводні ароматичні: аміно- і нітросполуки та їх похідні (анілін, м-, п- толуїдин, нітроамінобензоли, 

нітрохлорбензоли, нітро-, амінофеноли, фенілендіаміни, хлораніліни, анізидини, ніазон, ксилідини тощо) 
попередній 

огляд 

чоловіки 451,00 
жінки 513,00 

попередній 

огляд для 

працюючих з 

нітропохідни-

ми толуолу 

чоловіки 497,00 

жінки 559,00 

періодичний 

огляд 
чоловіки 408,00 

жінки 470,00 
періодичний 

огляд для 

працюючих з 

нітропохідни-

ми толуолу 

чоловіки 454,00 

жінки 516,00 

1.16 Вуглеводнів ароматичних галогенопохідні (галоген у бензольному кільці: хлорбензол, хлортолуол, 

бромбензол та ін.) (не враховано визначення глютамілтрансферази у сироватці крові) 
попередній 

огляд 

чоловіки 528,00 
жінки 590,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 355,00 
жінки 417,00 

1.17 Вуглеводнів ароматичних галогенопохідні (галоген у боковому ланцюзі): бензил хлористий, 

бензотрихлорид, бензотрифторид, бензиліден хлористий та ін. 

 

 

попередній 

огляд 

чоловіки 588,00 
жінки 650,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 545,00 
жінки 607,00 

1.18 Вуглеводні ароматичні поліциклічні та їх похідні (нафталін, нафтоли, бензин/а/пірен, антрацен, попередній чоловіки 428,00 



       Продовження таблиці 4 

 

 

бензантрон, бензантрацен, фенатрен, нафталани хлоровані тощо) огляд жінки 490,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 385,00 
жінки 447,00 

1.19 

 

 

Вуглеводні насичені та ненасичені: аліфатичні, аліциклічні терпени (метан, пропан, парафіни, етилен, 

пропілен, ацетилен, циклогексан та ін.) 

 

попередній 

огляд 

чоловіки 377,00 
жінки 439,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 334,00 
жінки 396,00 

1.20 Вуглеводні аліфатичних, ациклічних, аміно- і нітросполук та їх похідні (метиламін, етиленімін, 

гексаметилендиамін, циклогексиламін та ін.) 
попередній 

огляд 

чоловіки 354,00 
жінки 416,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 311,00 
жінки 373,00 

1.21 Фенол і його похідні (хлорфенол, крезол тощо) попередній 

огляд 

чоловіки 479,00 
жінки 541,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 306,00 
жінки 368,00 

1.22 Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні (діметилформамід, діметилацетамід, капролактам та 

ін.) 
попередній 

огляд 

чоловіки 714,00 
жінки 776,00 

попередній 

огляд (за 

наявності 

алергенної 

дії) 

чоловіки 732,00 

жінки 794,00 

періодичний 

огляд 
чоловіки 495,00 

жінки 557,00 
періодичний 

огляд (за 

наявності 

алергенної 

дії) 

чоловіки 513,00 

жінки 575,00 

1.23 Водню ціанід, ціаніди попередній 

огляд 

чоловіки 430,00 
жінки 492,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 387,00 
жінки 449,00 

1.24 Хлор, бром, йод, сполуки з воднем, оксиди попередній 

огляд 

чоловіки 463,00 
жінки 525,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 420,00 
жінки 482,00 



       Продовження таблиці 5 

1.25 Пестициди хлорорганічні (метоксихлор, гептахлор, хлориндан, дихлор, гексахлорбензол, 

гексахлорциклогексан, харнес, трофі тощо) (не враховано огляд лікарем-алергологом, визначення 

глютамілтрансферази у сироватці крові, аудіограму) 

попередній 

огляд 

чоловіки 766,00 
жінки 828,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 631,00 
жінки 693,00 

1.26 Пестициди  фосфороорганічні (метафос, метилетилтіофос, меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, 

актелік, рогор, дифос гліфосат, хлорофос, гліфосат гардона, валексон тощо) (не враховано визначення 

активності холінестерази) 

попередній 

огляд 

чоловіки 655,00 
жінки 717,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 482,00 
жінки 544,00 

1.27 

 

Похідні хлорованих аліфатичних кислот (хлороцтова кислота та ін.) попередній 

огляд 

чоловіки 417,00 
жінки 479,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 374,00 
жінки 436,00 

1.28 Синтетичні мийні засоби (сульфанол, алкіламіди, сульфат натрію і ін.) попередній 

огляд 

чоловіки 417,00 
жінки 479,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 374,00 
жінки 436,00 

1.29 Амінопласти, сечовино-формальдегідні (карбамідні) смоли: карбопласти меламіно-формальдегідні смоли попередній 

огляд 

чоловіки 417,00 
жінки 479,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 374,00 
жінки 436,00 

1.30 Епоксидні полімери (епоксидні смоли, компаунди, клеї тощо) (застосування) попередній 

огляд 

чоловіки 509,00 
жінки 571,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 374,00 
жінки 436,00 

1.31 Синтетичні каучуки, латекси, гума (виробництво та застосування) попередній 

огляд 

чоловіки 491,00 
жінки 553,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 448,00 
жінки 510,00 

1.32 Поліакрилати: поліметакрилат (оргскло, плексиглас), поліакрилонітрил, поліакриламід тощо (виробництво) попередній 

огляд 

чоловіки 575,00 
жінки 637,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 486,00 
жінки 548,00 



       Продовження таблиці 6 

1.33 Поліаміди (капрон, нейлон тощо) (виробництво) попередній 

огляд 

чоловіки 386,00 
жінки 448,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 343,00 
жінки 405,00 

1.34 Полівінілхлорид (ПВК, вінілпласти, перхлорвінілова смола), дибутилфталат, хлористий виніл, етилацетат, 

поліметилметакрилат (виробництво) 

 

попередній 

огляд 

чоловіки 608,00 
жінки 670,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 435,00 
жінки 497,00 

1.35 

 

 

Полівінілхлорид (ПВК, вінілпласти, перхлорвінілова смола), дибутилфталат, хлористий виніл, етилацетат, 

поліметилметакрилат (застосування) 
попередній 

огляд 

чоловіки 608,00 
жінки 670,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 435,00 
жінки 497,00 

1.36 Поліолефіни (поліетилени, поліпропілени) (гаряча обробка) попередній 

огляд 

чоловіки 301,00 
жінки 363,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 258,00 
жінки 320,00 

1.37 Полісилоксани (виробництво та переробка) попередній 

огляд 

чоловіки 303,00 
жінки 365,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 260,00 
жінки 322,00 

1.38 Полістироли (виробництво та переробка) попередній 

огляд 

чоловіки 491,00 
жінки 553,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 448,00 
жінки 510,00 

1.39 Поліуретани (пінополіуретан) виробництво та переробка монофенилуретан (монофеніл-2, 4-толуілена 

ізоціанат) 4,4-финенілметандіізоціанат, поліізоціанат 
попередній 

огляд 

чоловіки 445,00 
жінки 507,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 402,00 
жінки 464,00 

1.40 Поліефіри (лавсани та ін.) виробництво та переробка попередній 

огляд 

чоловіки 445,00 
жінки 507,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 402,00 
жінки 464,00 
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1.41 Суміш вуглеводнів нафти: бензин, гас, мазути, бітум, асфальти, кам’яновугільні і нафтові смоли і пеки,   

мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та неповністю очищені 
попередній 

огляд 

чоловіки 445,00 
жінки 507,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 374,00 
жінки 436,00 

1.42 Фосфорне добриво (амофос  нітрофоска) (виробництво, використання) 

 

 

попередній 

огляд 

чоловіки 417,00 
жінки 479,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 374,00 
жінки 436,00 

1.43 Азотне добриво (нітрат амонію – аміачна селітра, нітрати натрію, калію, кальцію) та інші (не враховано 

визначення метгемоглобіну в крові, наявності тілець Гейнця) 
попередній 

огляд 

чоловіки 417,00 
жінки 479,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 374,00 
жінки 436,00 

1.44 Антибіотики (виробництво та професійне використання)  попередній 

огляд 

чоловіки 522,00 
жінки 584,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 448,00 
жінки 510,00 

1.45 Протипухлинні препарати (застосування) попередній 

огляд 

чоловіки 423,00 
жінки 485,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 423,00 
жінки 485,00 

1.46 Сульфаніламіди (не враховано визначення наявності тілець Гейнця) попередній 

огляд 

чоловіки 421,00 
жінки 483,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 340,00 
жінки 402,00 

1.47 Вітаміни (виробництво та професійне використання) попередній 

огляд 

чоловіки 349,00 
жінки 411,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 275,00 
жінки 337,00 

1.48 Лікарські препарати, що не ввійшли до пунктів 2.7.1 - 2.7.6 додатка 4 до пункту 2.6 Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року 

за № 846/14113 (із змінами і доповненнями), виробництво та професійне використання 

попередній 

огляд 

чоловіки 377,00 
жінки 439,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 334,00 
жінки 396,00 
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1.49 Кремнію (ІV) оксид кристалічний (кварц, кристобаліт, тридиміт) при вмісті в пилу більше 70% 

 
попередній 

огляд 

чоловіки 369,00 
жінки 431,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 369,00 
жінки 431,00 

1.50 Пил рослинного і тваринного походження (бавовни, льону, коноплі, кенафу, джуту, зерна, тютюну, 

деревини, торфу, хмелю, борошна, паперу, вовни, пуху, натурального шовку тощо, у т.ч. з бактеріальним 

забрудненням) 

попередній 

огляд 

чоловіки 463,00 
жінки 525,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 463,00 
жінки 525,00 

1.51 Кремнієвмісні, що містять аерозолі вільного діоксиду кремнію 10% і більше. Кремнію діоксид аморфний у 

вигляді аерозолю конденсації при умісті від 10 до 60%. Кремнію діоксид аморфного із складом вільного 

діоксиду кремнію 10% і менше (не враховано огляд лікарем-фтизіатром) 

попередній 

огляд 

чоловіки 369,00 
жінки 431,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 369,00 
жінки 431,00 

1.52 Азбест і азбестовмісні (азбесту більше 10 %) попередній 

огляд 

чоловіки 399,00 
жінки 461,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 399,00 
жінки 461,00 

1.53 

 

 

Азбестоскладні (азбесту менше 10%) (азбестобакеліт, азбестогума і ін.) попередній 

огляд 

чоловіки 399,00 
жінки 461,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 399,00 
жінки 461,00 

1.54 Глина, шамот, боксити, нефелінові сієніти, дістенсилініти, олівін, апатити, слюди, кремнію діоксин 

кристалічний при умісті у пилу від 10 до 70%, дуніти, вапняки, барити, інфузорна земля, туфи, пемзи 

перліт, форстерит тощо (не враховано огляд лікарем-фтизіатром) 

попередній 

огляд 

чоловіки 399,00 
жінки 461,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 399,00 
жінки 461,00 

1.55 Цемент, хромомагнезит (не враховано огляд лікарем-онкологом, визначення відсотка насичення 

трансферину залізом крові) 
попередній 

огляд 

чоловіки 623,00 
жінки 685,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 577,00 
жінки 639,00 

1.56 Аерозолі, що утворюються при зварюванні (не враховано огляд лікарем-онкологом, визначення відсотка 

насичення трансферину залізом крові) 
попередній 

огляд 

чоловіки 623,00 
жінки 685,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 577,00 
жінки 639,00 
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1.57 Інфікований матеріал і матеріал, що заражений паразитами попередній 

огляд 

чоловіки 353,00 
жінки 415,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 353,00 
жінки 415,00 

1.58 

 

Радіоактивні речовини і джерела іонізуючих випромінювань
 
(персонал категорії А)  (не враховано огляд 

лікарем-гематологом) 

 

 

попередній 

огляд 

чоловіки 570,00 
жінки 632,00 

попередній 

огляд при 

роботі з ра-

діоактивними 

речовинами 

чоловіки 675,00 

жінки 737,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 570,00 
жінки 632,00 

пперіодичний

огляд при 

роботі з ра-

діоактивними 

речовинами 

чоловіки 675,00 

жінки 
737,00 

1.59 Теплове випромінювання (не враховано визначення терморезистентності еритроцитів) попередній 

огляд 

чоловіки 346,00 
жінки 408,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 303,00 
жінки 365,00 

1.60 Електромагнітні поля частотою 1 КГц - 300 ГГц (НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ, УВЧ, НВЧ, НЗВЧ) попередній 

огляд 

чоловіки 362,00 
жінки 424,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 319,00 
жінки 381,00 

1.61 

 

 

Користувачі персональних електронно-обчислювальних машин з відеотерміналом попередній 

огляд 

чоловіки 413,00 
жінки 475,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 370,00 
жінки 432,00 

1.62 Локальна вібрація попередній 

огляд 

чоловіки 423,00 
жінки 485,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 319,00 
жінки 381,00 

1.63 Загальна вібрація (не враховано аудіометрію) попередній 

огляд 

чоловіки 518,00 
жінки 580,00 

періодичний чоловіки 368,00 
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огляд жінки 430,00 

1.64 Виробничий шум від 81 дБА і вище (не враховано аудіометрію) попередній 

огляд 

чоловіки 300,00 
жінки 362,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 257,00 
жінки 319,00 

1.65 Ультразвук (контактна передача) попередній 

огляд 

чоловіки 376,00 
жінки 438,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 333,00 
жінки 395,00 

1.66 Знижена температура повітря в приміщенні та робота на відкритих площадках 

 

 

попередній 

огляд 

чоловіки 346,00 
жінки 408,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 303,00 
жінки 365,00 

1.67 Підвищена температура повітря в приміщенні та на відкритих площадках (не враховано визначення 

терморезистентності еритроцитів) 
попередній 

огляд 

чоловіки 300,00 
жінки 362,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 257,00 
жінки 319,00 

1.68 Підняття та ручне переміщення вантажу (маса вантажу в кг)  
Переміщення вантажу залежно від сумарної його маси, що переміщується протягом кожної години зміни 

попередній 

огляд 

чоловіки 333,00 
жінки 395,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 259,00 
жінки 321,00 

1.69 Роботи, пов'язані з локальними та регіональними м'язовими напруженнями попередній 

огляд 

чоловіки 333,00 
жінки 395,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 259,00 
жінки 321,00 

1.70 Роботи, пов'язані з вимушеними нахилами корпуса (за візуальною оцінкою більше 30°
 
від вертикалі) більше 

100 разів за зміну 

Перебування у вимушеній робочій позі 

попередній 

огляд 

чоловіки 333,00 
жінки 395,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 259,00 
жінки 321,00 

1.71 Зорово-напружені роботи: прецизійні, роботи з оптичними приладами і спостереження за екраном попередній 

огляд 

чоловіки 287,00 
жінки 349,00 

періодичний чоловіки 244,00 
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огляд жінки 306,00 

1.72 Прецизійні роботи з об'єктом розрізнення до 0,3 мм  

Зорово-напружені роботи з об'єктом розрізнення від 0,3 до 1 мм  
попередній 

огляд 

чоловіки 363,00 
жінки 425,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 320,00 
жінки 382,00 

1.73 Зорово-напружені роботи, що пов'язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв) 

 

 

попередній 

огляд 

чоловіки 391,00 
жінки 453,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 348,00 
жінки 410,00 

1.74 Перенапруга голосового апарата (викладацька, дикторська, вокальна роботи, розмовні види роботи на 

телефонній станції та ін.) 

 

попередній 

огляд 

чоловіки 272,00 
жінки 334,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 229,00 
жінки 291,00 

2 Професії працівників, зайнятих на важких роботах, а саме:    

2.1 Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з підійманням на висоту, а також з обслуговування 

підіймальних механізмів (не враховано визначення глютамілтрансферази у сироватці крові, дослідження 

сенсомоторних реакцій, уваги, пам’яті зорової та слухової, емоційної стійкості та відчуття тривоги, 

стійкості до впливу стресів, недбалості, орієнтації у просторі, здібності до адаптації) 

попередній 

огляд 

чоловіки 379,00 

жінки 441,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 336,00 
жінки 398,00 

2.2 Робота машиніста крана (не враховано визначення глютамілтрансферази у сироватці крові, дослідження 

сенсомоторних реакцій, уваги, пам’яті зорової та слухової, емоційної стійкості та відчуття тривоги, 

стійкості до впливу стресів, недбалості, орієнтації у просторі, здібності до адаптації) 

попередній 

огляд 

чоловіки 379,00 
жінки 441,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 336,00 
жінки 398,00 

2.3 Робота ліфтера попередній 

огляд 

чоловіки 318,00 
жінки 380,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 275,00 
жінки 337,00 

2.4 Електротехнічний персонал, який виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих 

електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та 

налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках 

попередній 

огляд 

чоловіки 381,00 
жінки 443,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 338,00 
жінки 400,00 

2.5 Роботи у лісовій охороні, з валу, сплаву, транспортування та первинної обробки лісу попередній 

огляд 

чоловіки 379,00 
жінки 441,00 

періодичний чоловіки 336,00 
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огляд жінки 398,00 

2.6 Роботи у нафтовій та газовій промисловості і при морському бурінні (не враховано визначення 

глютамілтрансферази у сироватці крові) 
попередній 

огляд 

чоловіки 573,00 
жінки 635,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 530,00 
жінки 592,00 

2.7 Роботи, що пов’язані з обслуговуванням ємностей під тиском 

 
попередній 

огляд 

чоловіки 411,00 
жінки 473,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 368,00 
жінки 430,00 

2.8 Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду 

 
попередній 

огляд 

чоловіки 348,00 
жінки 410,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 348,00 
жінки 410,00 

2.9 Роботи, пов'язані із застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово- і пожежонебезпечних 

виробництвах 
попередній 

огляд 

чоловіки 346,00 
жінки 408,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 303,00 
жінки 365,00 

2.10 Роботи у військовій охороні, службах спецзв’язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших 

закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати (не враховано 

визначення глютамілтрансферази у сироватці крові) 

попередній 

огляд 

чоловіки 453,00 

жінки 515,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 410,00 
жінки 472,00 

2.11 Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони з попередження 

виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні 

служби міністерств та закладів, пожежна охорона (не враховано визначення глютамілтрансферази у 

сироватці крові, дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості 

переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до дії стресів, орієнтації у просторі, 

втомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах) 

попередній 

огляд 

чоловіки 443,00 
жінки 505,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 443,00 

жінки 505,00 

2.12 Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру (не враховано визначення глютамілтрансферази у сироватці крові, дослідження сенсомоторних 

реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та 

відчуття тривоги, стійкості до дії) 

попередній 

огляд 

чоловіки 557,00 
жінки 619,00 

періодичний 

огляд 

чоловіки 557,00 

жінки 619,00 

2.13 

 
Роботи на механічному обладнанні 

 

попередній 

огляд 

 

чоловіки 389,00 

жінки 451,00 



       Продовження таблиці 13 

  періодичний 

огляд 

чоловіки 346,00 
жінки 408,00 

3 Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії: 

 Огляд лікарем-терапевтом огляд 34,00 

 Огляд лікарем-отоларингологом огляд 31,00 

 Огляд лікарем-офтальмологом огляд 46,00 

 Огляд лікарем-невропатологом огляд 28,00 

 Огляд лікарем-хірургом огляд 33,00 

 Огляд лікарем-акушером-гінекологом огляд 62,00 

 Огляд лікарем-дерматологом  огляд 30,00 

 Огляд лікарем-стоматологом огляд 37,00 

 Огляд лікарем-ендокринологом огляд 28,00 

 Огляд лікарем-інфекціоністом огляд 29,00 

 Огляд лікарем-ортопедом-травматологом огляд 28,00 

 Огляд лікарем-урологом огляд 31,00 

4 Лабораторні, функціональні та інші дослідження: 

 Функціональне обстеження (електрокардіограма) дослідження 58,00 

 Аналіз крові (визначення гемоглобіну, лейкоцитів, ШОЕ) дослідження 49,00 

 Загальний аналіз сечі дослідження 34,00 

 Флюорографія грудної клітки дослідження 40,00 

 Рентгенографія грудної клітки в одній проєкції дослідження 83,00 

 Рентгенографія грудної клітки у двох проєкціях дослідження 153,00 

 Рентгенографія обох кистей дослідження 59,00 

 Рентгенографія опорно-рухового апарату  дослідження 83,00 

 Спірографія (ФЗД) дослідження 114,00 

 Дослідження вестибулярного апарату дослідження 17,00 

 Визначення цукру в крові дослідження 38,00 

 Визначення активності аланінової трансамінази в сироватці крові (АЛТ) дослідження 46,00 

 Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (АСТ) дослідження 46,00 

 Загальний аналіз крові дослідження 67,00 

 Дослідження крові на сифіліс дослідження 53,00 

 Визначення білірубіну в сироватці крові дослідження 84,00 



       Продовження таблиці 14 

 Альгезіметрія дослідження 17,00 

 Підрахунок ретикулоцитів в крові дослідження 51,00 

 Визначення кількості тромбоцитів дослідження 46,00 

 Дослідження на гельмінтози дослідження 21,00 

 Визначення лужної фосфатази дослідження 65,00 

 Реовазографія (РВГ) периферичних судин дослідження 82,00 

 Реоенцефалографія (РЕГ)  дослідження 82,00 

 Ультразвукове дослідження щитоподібної залози дослідження 105,00 

 Рефрактомія дослідження 10,00 

 Скіаскопія дослідження 17,00 

 Ларингоскопія дослідження 17,00 

 Дослідження гостроти зору дослідження 10,00 

 Дослідження гостроти та полів зору дослідження 35,00 

 Визначення характеру зору дослідження 10,00 

 Визначення кольоровідчуття дослідження 17,00 

 Дослідження очного дна дослідження 31,00 

 Визначення об’єму акомодації дослідження 17,00 

 Вібраційна чутливість  дослідження 45,00 

 Динамометрія дослідження 17,00 

 Термометрія з холодовим навантаженням дослідження 17,00 

 Тонометрія дослідження 22,00 

 Холодова проба дослідження 17,00 

 
Примітка: 1. Нарахування податку на додану вартість здійснюється згідно з вимогами законодавства. 

2. Якщо у пацієнтів вже є результати окремих лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг не враховується у 

загальній вартості медичного огляду. 

3. Якщо пацієнт потребує додаткових висновків окремих лікарів-спеціалістів або результатів лабораторних, діагностичних та інших 

досліджень, вартість цих послуг додатково включається до загальної вартості медичного огляду.
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4. При необхідності висновків фахівців медичного профілю, відсутніх у штаті лікарні, та у лабораторних, діагностичних і інших 

дослідженнях, не врахованих у тарифах, пацієнт приймається після проходження медичного огляду у цих фахівців та лабораторних, 

діагностичних та інших досліджень в інших лікувальних закладах охорони здоров’я. 

5. Вартість оглядів лікарями-фахівцями: алергологом, онкологом, фтизіатром, гематологом та вартість лабораторних, діагностичних та 

інших досліджень: визначення відсотка насичення трансферину залізом у сироватці крові, метгемоглобіну в крові, наявності тілець Гейнця, 

глутамилтрансферази у сироватці крові, активності холінестерази, терморезистентності еритроцитів, ртуті у сечі, аудіограми, аудіометрії, 

дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття 

тривоги, стійкості до дії стресів, орієнтації у просторі, втомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах, пам’яті зорової та 

слухової, недбалості, здібності до адаптаці  не враховані. 

6. Вартість гінекологічного оглядового набору для огляду жінок лікарем-дерматовенерологом у тарифах не враховано і оплачується 

додатково. 

7. Вартість бланків медичних довідок не врахована і оплачується пацієнтами додатково. 

 

Директор Департаменту  

розвитку економіки та сільського господарства 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

Начальник Управління  

охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

 

                                                                 Олександра ХОМИК 

 

                                                                 Петро ГАРМАШ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

30 березня 2021 р. № 308 

 

ТАРИФИ 

на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і 

організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних 

хвороб, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування     послуг 

Тарифи на послуги з проведення медичних оглядів, грн 

Попередній Періодичний 

1 раз на рік 

Періодичний 

перший раз на 

рік 

Періодичний 

другий раз на 

рік 

 Попередні профілактичні медичні огляди працівників окремих 

професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб (крім випадків, коли медичні огляди 

проводяться за направленнями органів державної служби 

зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні 

огляди: 

    

1 Харчова та переробна промисловість      

 Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, 

складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі 

лабораторії 

271,00 125,00 - - 

 Технологи, начальники цехів 271,00 125,00 - - 

 Працівники всіх виробничих цехів 271,00 - 193,00 132,00 

 Працівники лабораторій та заквасного відділення 271,00 - 193,00 132,00 



       Продовження таблиці 2 

 Працівники складів, холодильників 271,00 - 125,00 64,00 

 Персонал, який миє обладнання, готує миючі засоби та дезінфекційні 

розчини 
271,00 125,00 - - 

 Медичний персонал 271,00 125,00 - - 

 Прибиральники приміщень 271,00 125,00 - - 

 Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними 

роботами у виробничих та складських приміщеннях 
271,00 125,00 - - 

 Вантажники 271,00 125,00 - - 

 Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах 

транспорту) 
271,00 125,00 - - 

 Працівники пунктів приймання сирого молока 271,00 125,00 - - 

2 Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також  

ті, що розташовані на території ринків 
    

 Адміністрація (крім осіб, які не мають контакту з продукцією, що  

зберігається та реалізується) 
271,00 203,00 - 

- 

 

 Продавці 271,00 - 203,00 64,00 

 Працівники складів, холодильників, експедитори 271,00 203,00 - - 

 Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень 271,00 203,00 - - 

 Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом 

холодильного та торговельного  обладнання 
271,00 203,00 - - 

3 Ринки     

 Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, які  не 

мають контакту з продукцією, що зберігається та реалізується) 
271,00 125,00 - - 

 Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції 

власного виробництва, товарів дитячого асортименту 
271,00 - 193,00 64,00 

 Продавці, які реалізують на ринках харчові продукти промислового 

виробництва 
271,00 - 125,0 64,00 

 Працівники продовольчих складів, холодильників 271,00 - 125,0 64,00 

 Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом 

торговельного та холодильного обладнання 
271,00 61,00 - - 

4 Підприємства громадського харчування     

 Адміністрація 271,00 203,00 - - 



       Продовження таблиці 3 

 Завідувачі виробництва 271,00 - 271,00 132,00 

 Кухарі та кухонні працівники 271,00 - 271,00 132,00 

 Кондитери 271,00 - 271,00 132,00 

 Офіціанти 271,00 - 271,00 132,00 

 Працівники складів, холодильників 271,00 - 203,00 64,00 

 Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень 271,00 - 203,00 64,00 

 Слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними 

роботами у виробничих та складських приміщеннях 
271,00 203,00 - - 

 Працівники, які мають доступ до миття обладнання, посуду, 

інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення 

прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і працівники, які 

тимчасово залучаються до роботи на харчових об’єктах 

271,00 203,00 - - 

5 Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-

садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних 

навчальних закладів) 

    

 Завідувачі 271,00 - 203,00 142,00 

 Вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний 

персонал 
271,00 - 203,00 142,00 

 Медичний персонал 271,00 - 203,00 142,00 

 Працівники харчоблоків 271,00 - 271,00 210,00 

 Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, 

прибиральники) 
271,00 125,00 - - 

6 Загальноосвітні навчальні заклади     

 Адміністрація 271,00 234,00 - - 

 Викладачі, учителі, вихователі 271,00 234,00 - - 

 Медичний персонал 271,00 234,00 - - 

 Працівники харчоблоків 271,00 - 271,00 132,00 

 Інший педагогічний і технічний персонал 271,00 234,00 - - 

7 Позашкільні навчальні заклади     

 Адміністрація 271,00 234,00 - - 

 Викладачі, учителі, вихователі 271,00 234,00 - - 

 Медичний персонал 271,00 234,00 - - 

 Працівники харчоблоків 271,00 - 271,00 95,00 



       Продовження таблиці 4 

 Інший педагогічний і технічний персонал 271,00 234,00 - - 

8 Професійно-технічні  навчальні заклади     

 Адміністрація 271,00 234,00 - - 

 Викладачі, учителі, вихователі 271,00 234,00 - - 

 Медичний персонал 271,00 234,00 - - 

 Працівники харчоблоків 271,00 - 271,00 95,00 

 Інший педагогічний і технічний персонал 271,00 234,00 - - 

 Учні перед початком та в період проходження виробничої практики 

на об’єктах, працівники яких підлягають обов’язковому 

профілактичному медичному огляду 

271,00 - - - 

9 Притулки для неповнолітніх     

 Адміністрація 271,00 203,00 - - 

 Викладачі, учителі, вихователі 271,00 203,00 - - 

 Медичний персонал 271,00 203,00 - - 

 Працівники харчоблоків 271,00 - 271,00 132,00 

 Інший педагогічний і технічний персонал 271,00 203,00 - - 

10 Дитячі і підліткові оздоровчі (сезонні) заклади     

 Адміністрація 271,00 203,00 - - 

 Викладачі, учителі, вихователі 271,00 203,00 - - 

 Медичний персонал 271,00 203,00 - - 

 Працівники харчоблоків 271,00 - 271,00 101,00 

 Інший педагогічний і технічний персонал 271,00 203,00 - - 

11 Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки 

відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати) 
    

 Адміністрація 271,00 203,00 - - 

 Вихователі, помічники вихователів 271,00 203,00 - - 

 Медичний персонал (лікарі, середній та молодший медичний 

персонал) 
271,00 203,00 - - 

 Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів 271,00 - 271,00 132,00 

 Працівники дитячих молочних кухонь 271,00 - 271,00 132,00 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 203,00 - - 

12 Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення 

патології новонароджених, недоношених 
    



       Продовження таблиці 5 

 Адміністрація 271,00 271,00 - - 

 Медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний 

персонал) 
271,00 - 271,00 132,00 

 Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів 271,00 - 271,00 132,00 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 271,00 - - 

13 Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки     

 Приймальники 271,00 203,00 - - 

 Пральники, прасувальники 271,00 203,00 - - 

14 Перукарі, косметичні та масажні кабінети     

 Адміністрація 271,00 203,00 - - 

 Перукарі 271,00 - 203,00 64,00 

 Манікюрниці 271,00 - 203,00 64,00 

 Педикюрниці 271,00 - 203,00 64,00 

 Косметички 271,00 - 203,00 64,00 

 Масажисти 271,00 - 203,00 64,00 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 - 203,00 64,00 

15 Лазні, сауни     

 Адміністрація 271,00 203,00 - - 

 Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі 

масажисти 
271,00 - 203,00 64,00 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 - 203,00 64,00 

16 Готелі     

 Адміністрація, яка бере участь у процесі обслуговування 271,00 203,00 - - 

 Чергові 271,00 - 203,00 64,00 

 Покоївки 271,00 - 203,00 64,00 

 Кастелянки 271,00 - 203,00 64,00 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 - 203,00 64,00 

17 Гуртожитки     

 Адміністрація 271,00 203,00 - - 

 Вихователі 271,00 203,00 - - 

 Кастелянки 271,00 203,00 - - 



       Продовження таблиці 6 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 203,00 - - 

18 Спортивно-оздоровчі комплекси     

 Адміністрація 271,00 203,00 - - 

 Тренери 271,00 - 203,00 64,00 

 Інструктори 271,00 - 203,00 64,00 

 Медичний персонал 271,00 - 203,00 64,00 

 Працівники басейнів та лікувальних ванн 271,00 - 203,00 64,00 

 Інженери 271,00 203,00 - - 

 Техніки 271,00 203,00 - - 

 Прибиральники 271,00 203,00 - - 

 Обслуговуючий персонал 271,00 203,00 - - 

19 Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)     

 Гримери 271,00 - 182,00 64,00 

 Костюмери 271,00 182,00 - - 

 Обслуговуючий персонал 271,00 182,00 - - 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 182,00 - - 

20 Розважальні заклади     

 Обслуговуючий персонал 271,00 182,00 - - 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 182,00 - - 

21 Підприємства фармацевтичної промисловості     

 Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, 

складські приміщення, виробничі лабораторії 
271,00 104,00 - - 

 Провізори 271,00 104,00 - - 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 104,00 - - 

22 Водоочисні та каналізаційні споруди     

 Адміністрація 271,00 - 172,00 132,00 

 Працівники цехів 271,00 - 172,00 132,00 

 Працівники лабораторій 271,00 - 172,00 132,00 

 Інженери 271,00 - 172,00 132,00 

 Техніки 271,00 - 172,00 132,00 

 Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 271,00 - 172,00 132,00 



       Продовження таблиці 7 

 Робітники, безпосередньо причетні до водопостачання та збору 

стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках 
271,00 - 193,00 68,00 

23 Рибне господарство     

 Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах 271,00 125,00 - - 

 Рибалки, які займаються прибережним ловом 271,00 125,00 - - 

 Працівники рибоприймальних пунктів 271,00 125,00 - - 

24 Суб’єкти господарювання, які займаються розведенням, 

вирощуванням і реалізацією тварин 
    

 Тваринники 271,00 104,00 - - 

 Працівники тваринницьких ферм 271,00 104,00 - - 

 Працівники цехів виготовлення кормів 271,00 104,00 - - 

 Оператори машинного доїння 271,00 104,00 - - 

 Оператори штучного запліднення тварин 271,00 104,00 - - 

25 Приватні послуги     

 Репетитори, гувернантки, доглядальниці, прибиральниці, кухарі, 

манікюрниці, педикюрниці, масажисти 
271,00 203,00 - - 

26 Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:  

 Огляд лікарем-терапевтом 34,00 

 Огляд лікарем-отоларингологом  31,00 

 Огляд лікарем-стоматологом 37,00 

 Огляд лікарем-дерматовенерологом 30,00 

27 Клінічні, лабораторні дослідження:  

 Флюорографія 40,00 

 Дослідження крові на сифіліс 53,00 

 Дослідження на гельмінтози 21,00 

 Мазки на гонорею 25,00 

Примітка: 1. Нарахування податку на додану вартість здійснюється згідно з вимогами законодавства. 

2. Якщо у пацієнтів вже є результати окремих лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг не враховується у 

загальній вартості медичного огляду. 

3. Якщо пацієнт потребує додаткових висновків окремих лікарів-спеціалістів або результатів лабораторних, діагностичних та інших 

досліджень, вартість цих послуг додатково включається до загальної вартості медичного огляду.
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4. При необхідності висновків фахівців медичного профілю, відсутніх у штаті лікарні, та у лабораторних, діагностичних і інших 

дослідженнях, не врахованих у тарифах, пацієнт приймається після проходження медичного огляду у цих фахівців та лабораторних, 

діагностичних і інших досліджень в інших лікувальних закладах охорони здоров’я. 

5. Вартість флюорографії враховано при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік. 

6. Вартість дослідження на носійство кишкових інфекцій, серологічне дослідження на черевний тиф, мазок з горла та носа на наявність 

патогенного стафілококу не враховано. 

7. Для персоналу пологових будинків (відділень), дитячих лікарень (відділень), відділень патології новонароджених, недоношених - 

медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів, технічний 

персонал, у тому числі прибиральники приміщень, - огляд отоларинголога з дослідженнями з носа та горла на наявність патогенного стафілококу 

здійснюється при вступі на роботу та надалі 1 раз у 3 місяці, причому в один із кварталів тричі з інтервалом 7-10 днів. 

8. Вартість гінекологічного оглядового набору для огляду жінок лікарем-дерматовенерологом у тарифах не враховано і оплачується 

додатково. 

 

 

Директор Департаменту  

розвитку економіки та сільського господарства 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

Начальник Управління  

охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

                                                              

                                                              Олександра ХОМИК 

 

                                                                   Петро ГАРМАШ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

_

30 березня 2021 р. № 308 
 

ТАРИФИ 

на платні послуги з проведення медичних оглядів для отримання дозволу 

на право отримання та носіння зброї громадянами, попередніх 

профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних 

медичних оглядів, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області 
 

 

№ 

з/п 

Найменування послуг Одиниця 

виміру 

Тариф, грн 

1 Медичний огляд для отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї громадянами 
огляд 371,00 

2 Попередній профілактичний медичний огляд для 

отримання посвідчення водія транспортних засобів 

(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за 

направленнями органів державної служби зайнятості), 

а також відповідний періодичний профілактичний 

медичний огляд 

 

огляд 

 

480,00 

          у тому числі: 

 Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії: 

3 Огляд лікарем-терапевтом огляд 34,00 

4 Огляд лікарем-невропатологом огляд 28,00 

5 Огляд лікарем-отоларингологом  огляд 31,00 

6 Огляд лікарем-офтальмологом огляд 46,00 

7 Огляд лікарем-хірургом огляд 33,00 

 Лабораторні і функціональні обстеження: 

8 Електрокардіограма (ЕКГ) обстеження 58,00 

9 Загальний аналіз крові обстеження 67,00 

10 Загальний аналіз сечі обстеження 34,00 

11 Аналіз крові на цукор обстеження 38,00 

12 Визначення групи крові та резус-фактора обстеження 59,00 

13 Обстеження вестибулярного апарату обстеження 17,00 

14 Обстеження гостроти та полів зору обстеження 35,00 
 

Примітка: 1. Нарахування податку на додану вартість здійснюється згідно з вимогами 
законодавства. 

2. Якщо у пацієнтів вже є результати окремих лабораторних, діагностичних та 

інших досліджень, вартість цих послуг не враховується у загальній вартості медичного 

огляду. 
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3. Якщо пацієнт потребує додаткових висновків окремих лікарів-спеціалістів або 

результатів лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг 

додатково включається до загальної вартості медичного огляду. 

4. При необхідності висновків фахівців медичного профілю, відсутніх у штаті 

лікарні, та у лабораторних, діагностичних і інших дослідженнях, не врахованих у тарифах, 

пацієнт приймається після проходження медичного огляду у цих фахівців та лабораторних, 

діагностичних і інших досліджень в інших лікувальних закладах охорони здоров’я. 
5. Вартість бланків медичних довідок не врахована і оплачується пацієнтами 

додатково. 
 

 

 

Директор Департаменту  

розвитку економіки та сільського 

господарства Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

Начальник Управління  

охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

  

                               Олександра ХОМИК 

     

                                Петро ГАРМАШ 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

_

30 березня 2021 р. № 308 

 

ТАРИФИ 

на платні послуги з проведення профілактичних наркологічних та 

психіатричних медичних оглядів, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська центральна районна 

лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області 
 

 

№ 

з/п 

Найменування послуг Одиниця 

виміру 

Тариф, грн 

1 Психіатричний медичний огляд (крім випадків, коли 

медичні огляди проводяться за направленнями органів 

державної служби зайнятості) 

огляд 93,00 

2 Наркологічний профілактичний огляд (крім випадків, 

коли медичні огляди проводяться за направленнями 

органів державної служби зайнятості) 

огляд 97,00 

 

Примітка: 1. Нарахування податку на додану вартість здійснюється згідно з вимогами 
законодавства. 

2. Вартість бланків медичних довідок не врахована і оплачується пацієнтами 
додатково. 
 
 

 

Директор Департаменту  

розвитку економіки та сільського 

господарства Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

Начальник Управління  

охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

  

                               Олександра ХОМИК 

     

                                  Петро ГАРМАШ 

 


