
Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня 

ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради» 

( відділення № 9 судово-психіатричної експертизи) 

№  

 

Назва послуги 

 

Одиниця 

виміру 

 

Тариф, 

грн, 

без 

ПДВ 

I. 

 

Проведення судово-психіатричної експертизи за межами 

територіального розподілу 

1. 

 

Амбулаторна судово-психіатрична 
експертиза за межами територіального 
розподілу 

1 експертиза 28771,09 

2. Амбулаторна комплексна судова 
психолого-психіатрична експертиза за 
межами територіального розподілу 

1 експертиза 31549,63 

3. Стаціонарна судово-психіатрична 
експертиза за межами територіального 
розподілу 

1 експертиза 24573,50 

4. Стаціонарна комплексна судова психолого-
психіатрична експертиза за межами 
територіального розподілу 

1 експертиза 28155,91 

II. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у 

цивільних справах: 

1. Судово-психологічна експертиза щодо 
визначення моральної шкоди  

1 експертиза 16170,32 

2. Комплексна судова психолого-
психіатрична експертиза щодо визначення 
моральної шкоди 

1 експертиза    31560,06 



 

Платні послуги затверджені розпорядженням Голови вінницької обласної 

державної адміністрації від 29 вересня 2021 року № 711 « Про затвердження 

Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним  підприємством «Вінницька обласна клінічна 

психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради», 

зареєстроване в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції ( м. Хмельницький) 07жовтня 2021 року за №64/281. 

1.Проведення судово-психіатричної експертизи за межами 

територіального розподілу:  

- Амбулаторна судово-психіатрична експертиза за межами територіального 

розподілу - 28771,09 грн. за 1 експертизу без ПДВ; 

- Амбулаторна комплексна судова психолого-психіатрична експертиза за 

межами територіального розподілу - 31549,63 грн. за 1 експертизу без ПДВ; 

- Стаціонарна судово-психіатрична експертиза за межами територіального 

розподілу - 24573,50 за 1 експертизу без ПДВ; 

- Стаціонарна комплексна судова психолого-психіатрична експертиза за 

межами територіального розподілу - 28155,91 грн. за 1 експертизу без ПДВ. 

3. Амбулаторна судова психіатрична 
експертиза щодо визначення здатності 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та 
(або) керувати ними під вчинення 
правочину  

1 експертиза 28694,57 

4. Посмертна судова психіатрична експертиза 
щодо визначення здатності усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) та (або) керувати 
ними під вчинення правочину  

1 експертиза 33593,80 

ІІІ Надання висновку фахівця з питань судово-медичної та судово-
психіатричної експертизи на запити юридичних і фізичних осіб: 

1. Консультативний висновок лікаря-судово-
психіатричного експерта за запитами 
юридичних та фізичних осіб 

1 висновок 17302,93 

2. Психологічна експертиза за запитом  
юридичних і фізичних осіб 

1 експертиза      11350,88 

3. Комплексна судова психолого-
психіатрична експертиза за запитом 
юридичних та фізичних осіб 

1 експертиза 29819,48 



2. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у 

цивільних справах: 

- Судово-психологічна експертиза щодо визначення моральної шкоди- 

16170,32грн. за 1 експертизу без ПДВ; 

- Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза щодо визначення 

моральної шкоди - 31560,06грн. за 1 експертизу без ПДВ; 

- Амбулаторна судова психіатрична експертиза щодо визначення здатності 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними під вчинення 

правочину - 28694,57грн. за 1 експертизу без ПДВ; 

- Посмертна судова психіатрична експертиза щодо визначення здатності 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними під вчинення 

правочину - 33593,80грн. за 1 експертизу без ПДВ. 

 
 

Платні послуги затверджені розпорядженням Голови вінницької обласної 

державної адміністрації від 14 січня 2022 року № 11 « Про затвердження 

Тарифів на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним  

підприємством «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.. 

акад.. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради», зареєстроване в Центрально-

Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції ( м. 

Хмельницький) 20січня 2022 року за №1/304 

Надання висновку фахівця з питань судово-медичної та судово-

психіатричної експертизи на запити юридичних і фізичних осіб: 

- Консультативний висновок лікаря-судово-психіатричного експерта за 

запитами юридичних та фізичних осіб 17302,93 грн за 1 висновок без ПДВ; 

- Психологічна експертиза за запитом  юридичних і фізичних осіб -11350,88 

грн. за 1 експертизу без ПДВ; 

- Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза за запитом 

юридичних та фізичних осіб – 29819,48 грн. за 1 експертизу без ПДВ. 
 


