
 
РАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДАПроєкт 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                                № 

м. Краматорськ      

 
Про затвердження прейскуранта цін на 

платні медичні послуги для 

комунального некомерційного 
підприємства "Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1" Краматорської 

міської ради   
 
 
 

 Розглянувши звернення головного лікаря комунального некомерційного підприємства 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Краматорської міської ради Власенка 

О.Б., з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення 

можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового 

потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись законами 

України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (із змінами), "Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення", Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних 

закладах", Методикою розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, що 

затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075, керуючись ст.28 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

           виконком міської ради  
 

В И Р І Ш И В :  
  

1. Затвердити прейскуранти цін на платні медичні послуги для комунального 
некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" 
Краматорської міської ради згідно з додатком. 

 

2. Прейскуранти цін згідно з п.1 діють з дати оприлюднення рішення на офіційному 

веб-сайті Краматорської міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Люльку Ю.А. 
 
 
 
Міський голова                                                                                          О.В. Гончаренко 
 
 
 

 
 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  



 
 
Додаток  
до рішення виконкому міської ради 
                                    № 

 
 

Прейскурант цін 
на платні медичні послуги для Комунального некомерційного підприємства  

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Краматорської міської ради 
 
 

№  
з/п 

Найменування послуг 
Вартість 

 (грн.) 
1 2 3 
 І. Оздоровчий масаж  

1. Масаж голови (лобно скроневої і потиличної тім'яної області) 36,06 
2. Масаж обличчя (лобової, близько очноямкової, верхньо - і нижньощелепної 

області) 
36,06 

3. Масаж шиї 36,06 
4. Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного 

хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) 
47,99 

5. Масаж верхньої кінцівки 47,99 
6. Масаж верхньої кінцівки, надпліччя і області лопатки 59,92 
7. Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області плечового 

суглоба і надпліччя однойменної боку) 

36,06 

8. Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянці 

ліктьового суглобу і нижньої третини плеча) 
36,06 

9. Масаж промені зап'ястного суглоба (проксимального відділу кисті, області 

промені зап'ястного суглоба і передпліччя) 
36,06 

10. Масаж кисті та передпліччя 36,06 
11. Масаж області грудної клітини (області передньої поверхні грудної клітки 

від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг і області спини від VII 

шийного до I поперекового хребця) 

71,84 

12. Масаж спини (від VIII шийного до I поперекового хребця і від лівої до 

правої середньої пахвової лінії, у дітей - включаючи попереково - крижову 

область) 

47,99 

13. Масаж м'язів передньої черевної стінки 36,06 
14. Масаж попереково-крижової області (від I поперекового хребця до нижніх 

сідничних складок) 
36,06 

15. Сегментарний масаж попереково-крижової області 47,99 
16. Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до основи крижів і від 

лівої до правої середньої пахвовій лінії) 
59,92 

17. Масаж шийно-грудного відділу хребта (області задньої поверхні шиї і 

області спини до I поперекового від лівої до правої задньої пахвовій лінії) 
59,92 

18. Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта 83,77 
19. Масаж області хребта (області задньої поверхні шиї, спини і попереково-

крижової області від лівої до правої задньої пахвовій лінії) 
71,84 

20. Масаж нижньої кінцівки 47,99 
21. Масаж нижньої кінцівки та попереку (області стопи, гомілки, стегна, 

сідничної і попереково-крижової області) 
59,92 

22. Масаж тазостегнового суглоба і сідничної області (однойменної сторони) 36,06 
23. Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, області колінного 

суглоба та нижньої третини стегна) 
36,06 



 
 

Продовження додатку 
 

1 2 3 
24. Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу стопи, області 

гомілковостопного суглоба і нижньої третини гомілки) 
36,06 

25. Масаж стопи і гомілки 36,06 
26. Загальний масаж (у дітей грудного та молодшого шкільного віку) 83,77 
 ІІ. Медичне обслуговування спортивних змагань, масових культурних та 

громадських заходів: 
 

1. - присутність при змаганні лікаря загальної практики сімейного лікаря 293,59 
2. - присутність при змаганні сестри медичної - загальної практики-сімейної 

медицини 
201,90 

 ІІІ. Медична допомога хворим удома 
 

 

1. Ін’єкція внутрішньо м’язова, підшкірно (вартість лікарських засобів 

сплачується додатково) шприцами: 
14,04 

 - шприц 2 мл 1,16 
 - шприц 5 мл 0,98 
 - шприц 10 мл 1,06 
2. Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується 

додатково) шприцами: 
31,72 

 - шприц 5 мл 0,98 
 - шприц 10 мл 1,06 
 - шприц 20 мл 1,45 
3. Внутрішньовенна крапельна інфузія (вартість лікарських засобів 

сплачується додатково) 
56,44 

4. Огляд лікаря загальної практики сімейного лікаря 86,64 
5. Огляд сестри медичної 59,15 
 IV. Проведення профілактичних щеплень особам, які від'їжджають за 

кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або 

санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням 

або на вимогу сторони, що запрошує 

40,82 

 V. Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх 

зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні 
34,02 

 VI. Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та 

установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни 
240,61 

 VII. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 35,59 
 VIII. Медичне обслуговування іноземних громадян (які тимчасово 

перебувають на території України), за договорами із суб’єктами 
господарювання, страховими організаціями 

 

1. Прийом лікаря загальної практики - сімейного лікаря 144,45 
2. Прийом лікаря - терапевта дільничного 145,58 
3. Прийом лікаря - педіатра дільничного 141,51 
4. Прийом лікаря-невропатолога 96,53 
5. Прийом лікаря-невролога дитячого 100,29 
6. Прийом лікаря-офтальмолога дитячого 94,40 
 IX. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікаря 
 

1. Флюорографія (по показникам) 21,41 
2. Вимірювання артеріального тиску та пульсу (одноразово) 38,50 
3. Електрокардіограма  38,57 
4. Аналіз крові на глюкозу (глюкометром) 16,92 



 
 

Продовження додатку 
 

 Фізіотерапевтичні послуги  
5. Процедура на апарату для УВЧ-терапії УВЧ-60 24,89 
6. Інгаляція (біомед-403С, небулайзер компресорний) 24,89 
7. Процедура на апарату дарсонваль (Іскра-1) 12,83 
8. Фонофорез (ультразвук, УЗТ-1.01Ф) 3,14 
9. Мікрохвильова терапія на апарату Луч-3 36,98 
10. Магнітотерапия (магнітер, авімп) 24,89 
11. Вплив ультрафіолетовими променями (тубус-кварц) 5,01 
12. Процедура на апарату Ампліпульс -5Бр 38,04 
13. Процедура на апарату Радіус-01 50,11 
14. Процедура на апарату Модель-717 (ДДТ) 38,04 
15. Процедура на апарату Стімул-1 25,95 
16. Процедура на апарату Поток-1 (електрофорез) 50,11 
 Маніпуляційні процедури  
17. - взяття венозної крові 35,76 
18. - взяття капілярної крові 17,71 
19. - ін'єкція внутрішньом'язова, підшкірно (вартість лікарських засобів 

сплачується додатково) шприцами: 
10,17 

 - шприц 2 мл 1,16 
 - шприц 5 мл 0,98 
 - шприц 10 мл 1,06 
20. - ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується 

додатково) шприцами: 
22,50 

 - шприц 5 мл 0,98 
 - шприц 10 мл 1,06 
 - шприц 20 мл 1,45 
21. -внутрішньовенна крапельна інфузія (вартість лікарських засобів 

сплачується додатково) 
42,73 

 X. Лабораторні послуги  
 Гематологічні дослідження  
1. Аналіз крові (геманалізатор, без ШОЕ та ЛФ) 1 спосіб 18,95 
1.1. Аналіз крові (геманалізатор, без ШОЕ та ЛФ) 2 спосіб 25,50 
2. Лейкоцитарна формула 11,79 
3. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 9,38 
4. Підрахунок еритроцитів (вручну) 22,94 
5. Підрахунок лейкоцитів (вручну) 18,75 
6. Аналіз крові гемоглобін Нв (вручну) 13,17 
7. Підрахування тромбоцитів 22,44 
8. Підрахування ретикулоцитів 21,10 
9. Час згортання цільної крові 33,53 
10. Тривалість кровотечі 22,69 
 Загально клінічні дослідження  
11. Аналіз сечі на цукор 4,27 
12. Аналіз сечі на цукор кількісно 9,78 
13. Аналіз сечі на білок 4,27 
14. Аналіз сечі на білок кількісно 12,17 
15. Аналіз сечі загальний 18,24 
16. Аналіз сечі на ацетон 3,58 
17. Аналіз сечі по Нечипоренко 28,29 
18. Аналіз сечі за Зимницьким 20,88 
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19. Аналіз калу на найпростіші 17,90 
20. Зіскоб на ентеробіоз 9,40 
21. Аналіз калу на яйця гельмінтів 24,36 
22. Копрограма 46,04 
23. Аналіз калу на приховану кров 13,69 
24. Аналіз мокротиння загальний 20,11 
25. Дослідження матеріалу на кислотостійкі бактерій (КСБ) 23,68 
26. Цитоморфологічні дослідження матеріалу з шийки матки (АК) (2 

препарати: ШМ та ЦК) 
21,35 

27. Дослідження мазків з сечостатевих органів на гонококи та трихомонади 16,52 
 Імунологічні дослідження  
28. Визначення групи крові за системами АВ0, Резус та Резус-антитіла 77,59 
 Біохімічні дослідження  
29. Приготування сироватки 7,65 
30. Глюкоза крові 7,18 
31. Холестерин крові 7,92 
32. Білірубін крові (загальний, прямий, непрямий) 17,25 
33. Аспартат-амінотрансфераза (АсАТ) 12,77 
34. Аланін-амінотрансфераза (АлАТ) 12,69 
35. Лужна фосфатаза 45,53 
36. Гамма-глютамілтранспептидаза (ГГТ) 60,21 
37. Альфа-амілаза крові 58,21 
38. Альфа-амілаза сечі 58,21 
39. Загальний білок 11,45 
40. С-реактивний білок якісний 6,25 
41. Сечовина 14,13 
42. Креатинін 12,80 
43. Сечова кислота 24,18 
44. Залізо 56,23 
45. Кальцій 22,63 
 
 
 
 
Головний лікар        О.Б. Власенко 
 
 
 
Керуючий справами        А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


