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ВIННИIIЪКА МIСЪКА РАДЛ
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
Вiд Nэ /j.яч

Про поrодження встановлених
комунальним некомерцiйним пiдприемством
<<Щентр первинноi медико-санiтарноi
допомоги Л}1 м. Вiнницi>> тарифiв на платнi
медичнi послуги, що надаються населенню

Розглянувши лист КНП <I_{eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги М1
м. Вiнницi> вiд 01.06.2020 J\b525 та керуючись роздiлом I постанови КМУ
вiд 17 вересня |ggб Ns 1138 <Про затвердження перелiку платних послуг, якi
надаються в державних i комунальних закладах охорони здоров'я та вищих
медичних навчаJIьних закладаю>, пiдпунктом 2 пункту <б>> cTaTTi 28, частиною 1

cTaTTi 52, частиною б стаrгi 59 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в

УкраiЪi>, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:

1. Погодити встановленi комунапьним некомерцiйним пiдприсмстВоМ
<I_{eHTp первинноТ медико-санiтарноi допомоги ЛФ1 м. Вiнницi> тарифи на ПЛаТНi

медичнi послуги, що надаються населенню згiдно додаткiв до даного рiшенНЯ.
2. ,Щепартаменту у справах засобiв масовоi iнформацii та зв'яЗКiВ З

громадськiстю Micbkoi Ради забезпечити оприлюднення даного рiшення в

засобах масовоi iнформацii.
3. .Щане рiшення набувае чинностi з моменту його оприлюднення в ЗаСОбаХ

MacoBoi iнформацiТ.
4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на ЗасТУПнИКа

Вiнниця

мiського голови Г. Якубович.

Засryпник мiського голови
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Щодаток;
до рiше
MlcbKol

MiTeTy

вiд

Встановленi тарифи (без ПЩВ) на платнi медlлчнi послугпl що надаIоться
населенню комунальним некомерцiйшим пiдприемством

<<Щентр первинноТ медико-санiтарноi допомоги ЛЬ1 м. Вiнницi>>

оргrнiзrчiйпого
зlбезпечення

Tr дiловодства
ви#sж{ЁJр

Tr П !икопкому

м
п/п

Назва послуги

ItiHa
(без

пдв),
гDн.

Вiдповiдно до постанови I{MY вiд 17.09.1996 року },lb1l38 Роздiл I "Послуги, що
надаються згiдно з функцiональними повноваженнями державними i комуна.пьними
заклада},tи охорони здоров'я ":
П. М 13 Лабораторнi, дiагностичнi та консультативнi послуги за зверненнями громадян, що
надаються без направлення лiкарiв, зокрема iз застосуванням телемедицини.
П. Л} 21 Медичне обслуговування, зокрема iз застосуванням телемедицини, задоговорами
iз суб'ектами господарювання, страховими органiзацiями (в тому числi з Фондом
соцiального страхування Украiни).
П .Пl! 22 Медичне обслуговування, зокрема iз застосуванням телемедицини, iноземних
громадян, якi тимчасово перебувають на територiТ УкраТни, в тому числi за договорами
стDахування.

1. Консyльтацiя та огляд

1.1
Консультацiя та огляд лiкарем загальноi практики-сiмейним
лiкарем

90,00

I.2 Консультацiя та огляд лiкарем-акушером-гiнекологом 102,00

2. Функцiональнi дослiдження
2.1 Холтерiвський монiторинг електрокардiограми 139,00
2.2 Електрокардiограма 62,00

3. Ультразвуковi дослiдження
3.1 Трансабдомiнальнi дослiдження сечостатевоТ системи для

жlнок: комплексно: матка*яечники
95,00

з.2 Ультразвуковi дослiдження з використанням
внутрiшньопорожнинних датчикiв- iнтравагiнальнi
дослiдження жiночих статевих органiв

79,00

aa
J.J Ультразвуковi дослiдження поверхневих структур, м'яких

тканин, kicTok та суглобiв-щитовидна залоза
66,00

з.4 Ультразвуковi дослiдження органiв грудноi клiтини -

ехокардiографiя z:!\
92,00

з.5 96,00

Засryпник мiського голови
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Додаток 2

до рiшення
MlcbKol
вiд рп

Встановленi тарифи (без ПЩВ) на платшi медичнi
населенню комунальним некомерцiйним пiдп ством

<<Щентр перви н ноi меди ко-са н iTa рн оТ допом о ги NЬ l м. Вiнницi>>

адаються

наЕчOго
о р гs н i r s rli й но го

зrбезпсчсння
та дlловодствl

та Il виконкому

лъ
п/п

Назва послуги
Щiна

(без П.ЩВ),
гDн.

Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 17.09.1996 року Nsl138 Роздiл I "Послуги, що
надаються згiдно з функцiонапьними повновах(еннями державними i комунальними закла
дtlми охорони здоров'я ":
П. ЛЪ 21 Медичне обс.гryговування, зокрема iз застосуванням телемедицини, за договорами iз
суб'ектами господарювання, страховими органiзацiями (в тому числi з Фондом соцiального
страхування Украiни).
П. М 22 Медичне обслуговування, зокрема iз застосуванням телемедицинип iноземних
громадян, якi тимчасово перебувають на територii УкраТни, в тому числi за договорами
страхування.

1. МанiпуляцiТ

1.1
Внутрiшньом'язова iн'екцiя (без врахування BapTocTi
медикаментiв)

22,00

|.2 Пiдшкiрна iн'екцiя (без врахування BapTocTi медикаментiв) 22,00

1.3
Внутрiшньовенна iн'екцiя (без врахування BapTocTi
медикаментiв)

31,00

1.4
77,00

2. Фiзiотерапевтичнi процедyри
2.1 УВЧ- теDапiя дiтям 30,00
2.2 Медикаментозний електрофорез постiйного струму дiтям

(без врахування BapTocTi медикаментiв)
б5,00

Z.э Гальванiзацiя дiтям (без врахування BapTocTi медикаментiв) 55,00
2.4 Магнiтотерапiя дiтям 65.00
2.5 Електростимуляцiя м'язiв дiтям 83,00
2.6 Квантова терапiя дiтям 21,00
2.7 Магнiтолазеротерапiя дiтям 28,00
2.8 Iнгаляцiя (небулайзерна терапiя) дiтям (без врахування

BapTocTi медикаментiв)
30,00

2.9 Мiсцеве УФ-опромiнювання дiтям 19,00

2.|0 УВЧ- терапiя дорослим 2l,00
2.|| Медикаментозний електрофорез постiйного струму дорослим

(без врахування BapTocTi медикаментiв)
57,00

2.|2 Гальванiзацiя дорослим (без врахування BapTocTi
медикаментiв)

48,00



2.|з Магнiтотерапiя дорослим 48,00
2.I4 Електростимуляцiя м'язiв дорослим 66,00
2.I5 Квантова терапiя дорослим 3 1,00
2.1б Магнiтолазеротерапiя дорослим 30,00
2.I7 Iнгаляцiя дорослим (без враiування BapTocTi медикаментiв) 21,00
2.18 Мiсцеве УФ-опромiнювання дорослим 16,00
2.19 Дiадинамотерапiя дорослим 67,00
2.20 СМТ-синусоiдальнi модульованi токи дорослим (без

врахування BapTocTi медикаментiв)
48,00

3.Оздоровчий масаж дiтям
3.1 Масаж спини (вiд VII шийного до I поперекового хребця та

вiд лiвоi до правоi середньоi аксилярноi лiнii] у дiтей-
включно попереково-крижову дiлянку)

46,00

з.2 Загальний масаж у дiтей грудного та ясельного BiKy 75,00
3.3 Масаж нижньоi кiнцiвки дiтям 34,00
з.4 Масаж дiлянки грудноi клiтини (лiлянки передньоi поверхнi

грулноi клiтини вiд переднiх кордонiв надплiччя до реберних
дуг та дiлянок спини вiд VII шийного до I поперекового
хребця ) дiтям

44,00

оргапiзrчlfiного
забезпечеяня
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Засryпник мiського голови С. Тимощук



.Щодаток 3

до рlшен
Mlcbкol
вiд

Встановленi тарифи (з ПЩВ) на платнi медичrt
населенню комунальнпм некомерцiйним пiдприем

медико-санiтарноi допомоги ЛЬ 1 м. Вiнницi>>

адаються
нтр первинноi

орrrнiзtцiIного
зrбезпсчсншп

2уjfr;Ё;lъ
мiськоI рели

Tl П виконкому

Nь
п/п

Назва посJIуги
Щiна

(з ПЩВ),
грн.

Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 17.09.1996 року Nsl138 Роздiл I "Послуги, що
надаються згiдно з функцiональними повноваженнями державними i комуна.тlьними
закJIадап{и охорони здоров'я ":
П. М 4 Оздоровчий масаж , гiмнастика, ба.rrьнеологiчнi процедури з метою профiлактики
захворювань та змiцнеЕня здоров'я дорослого населення.
П. ЛЪ 2l Медичне обслуговування, зокрема iз застосуванням телемедицини, за договораI\{и
iз суб'ектами господарювання, страховими органiзацiями (в тому числi з Фондом
соцiа.пьного страхування УкраТни).
П. J\Ъ 22 Медичне обслуговування, зокрема iз застосуванням телемедицини, iноземних
громадян, якi тимчасово перебувають на територiТ Украiни, в тому числi за договорами
страхування.

1.Оздоровчий масаж дорослого населення

1.1
Масаж колiнного суглоба (верхньоi третини гомiлки, дiлянки
колiнного суглоба та нижньоi третини стегна)

42,00

|.2
Масаж гомiлково-стопного суглоба (проксимЕtльного вiддiлу
ступнi, дiлянки та нижньоi третини гомiлки)

40,00

1.3 Масаж шиi 40,00

1.4
Масаж т€lзостегноЁого суглоба (верхньоi третини
стегна,дiлянки т€востегнового суглоба та сiдничноi дiлянки
Tiei ж сторони)

40,00

1.5 Масаж ступнi та гомiлки 40,00
1.6 Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимаJIьного

вiддiлу кистi, дiлянки променево-зап'ястного суглоба та
передплiччя)

40,00

|.7 Масаж попереково-крижовоi дiлянки (вiд I поперекового
хребця до нижнiх сiдничних схилiв)

40,00

1.8 Масаж плечового суглоба (верхньоi третини плеча, дiлянки
плечового суглоб.а та надплiччя Tiei ж сторони)

40,00

1.9 масаж м'язiв передньоi черевноi порожнини 40,00
1.10 Масаж лiктьового суглоба (верхньоi третини передплiччя

дiлянки лiктьового суглоба та нижньоi третини плеча)
40о00

1.11 Масаж кистi та передплiччя 40,00
|.l2 Масаж комiрцевоi дiлянки (задньоТ поверхнi шиi, спини до

рiвня IV грудного хребця, передньоI поверхнi грудноi
клiтини до II ребра)

54,00



a

1.1з Масаж спини (вiд VIt шийного до I поперекового хребця та
вiд лiвоi до правоi середньоi аксилярноi лiнii) 56,00

|.|4 Масаж нижньоi кiнцiвки 54,00
1.15 Масаж BepxHboi кiнцiвки 53,00
1.16 Сегментарний масаж попереково-крижовоi дiлянки 53,00
|.l7 Масаж шийно-грудного вiддiлу хребта (дiлянки задньоi

поверхнi шиi та дiлянки спини до I поперекового хребця, вiд
лiвоi до правоI задньоi аксилярноi лiнii)

67,00

1.18 Масаж спини та попереку (вiд VII шийного хребця до
крижовоТ дiлянки вiд лiвоi до правоi середньоТ аксилярноi
лiнii )

65,00

1.19 Масаж нижньоi кiнцiвки та попереку (дiлянки ступнi,
гомiлки, стегна, сiдничноi та попереково-крижовоi дiлянки)

67,00

1.20 Масаж BepxHboi кiнцiвки надплiччя та дiлянки лопатки б5,00
|.2| Масаж дiлянки хребта (задньоТ поверхнi шиi, спини та

попереково-крижовоi дiлянки вiд лiвоI до правоi задньоi
аксилярноi лiнii)

79,00

|.22 Масаж дiлянки грудноi клiтини (дiлянки передньоi поверхнi
грудноi клiтини вiд переднiх кордонiв надплiччя до реберних
дуг та дiлянок спини вiд VII шийного до I поперекового
хребця)

79,00

I.23 Сегментарний масаж шийно-грудного вiддiлу хребта 88,00
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Засryпник мiського голови С. Тимощук


