
                                                                                      

ТАРИФИ
на проведення оздоровчого масажу, гімнастики, бальнеологічних

процедур з метою профілактики та зміцнення здоров`я
дорослого населення, що надаються КНП "Сосницька лікарня"

Назва послуги
 

Послуга,
кількість

ум.од.

Вартість
послуги
з ПДВ,  

грн.
 ОЗДОРОВЧИЙ МАСАЖ

1 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-
тім`яної ділянок)

1,0

50,00

2 Масаж обличчя (лобової,навколовушкової навколо 
очної ділянок,середньої та нижньої щелепи)

1,0

50,00

3 Масаж шиї
1,0

50,00

4
Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні 
шиї,спини до рівня ІV грудного хребця,передньої 
поверхні грудної клітини до ІІ ребра

1,5 58,00

5
Масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки 
лопатки

2,0 65,00

6 Масаж верхньої кінцівки 1,5 57,00

7
Масаж плечового суглоба (верхньої третини 
плеча,ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж 
сторони)

1,0 50,00

8
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини  
передпліччя ділянки ліктьового суглоба та нижньої 
третини плеча)

1,0 50,00

9
Масаж променево-зап`ястного суглоба 
(проксимального відділу кисті,ділянки променево-
зап»ястного суглоба та передпліччя)

1,0 50,00

10 Масаж кисті та передпліччя 1,0 50,00

11 Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої 
поверхні грудної клітини від передніх кордонів 
надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VІІ 

2,5 72,00



шийного до І поперекового хребця)

12
Масаж спини (від VІІ шийного до І поперекового 
хребця та від лівої до правої середньої аксилярної 
лінії; у дітей – включно попереково-крижову ділянку)

1,5 58,00

13 Масаж м»язів попередньої черевної порожнини 1,0 50,00

14
Масаж попереково-крижової ділянки (від І 
поперекового хребця до нижніх сідничних схилів)

1,0 50,00

15 Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки 1,5 58,00

16
Масаж спини та попереку (від VІІ шийного хребця до 
крижової ділянки від лівої до правої середньої 
аксилярної лінії)

2,0 65,00

17

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки 
задньої поверхні шиї та ділянки спини до І 
поперекового хребця,від лівої до правої задньої 
аксилярної лінії)

2,0 65,00

18 Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта 3,0 79,00

19
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї,спини та 
попереково-крижової ділянки від лівої до правої 
задньої аксилярної лінії

2,5 72,00

20 Масаж нижньої кінцівки 2,0 65,00

21
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки 
ступні,гомілки,стегна,сідничної та попереково-
крижової ділянки)

2,5 72,00

22
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини 
стегна,ділянки тазостегнового суглоба та сідничної 
ділянки тієї ж сторони)

1,0 50,00

23
Масаж колінного суглоба (верхньої третини 
гомілки,ділянки колінного суглоба та нижньої 
третини стегна)

1,0 50,00

24
Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального 
відділу ступні,ділянки та нижньої третини гомілки)

1,0 50,00

25 Масаж ступні та гомілки 1,0 50,00

26 Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) 79,00

 ГІМНАСТИКА

1 Ранкова гігієнічна гімнастика 44,00



2
Лікувальна гімнастика (загально розвиваючі 
вправи,спеціальні вправи,вправи на тренажерах)

68,00

                 За  умовну одиницю приймається  масажна  процедура  (безпосередньо
проведений масаж), на виконання якої необхідно витратити 10 хвилин.

В.о.директора                                                                                Максименко О.І.


