
Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

від  04.01.2021 № 47-ОД

Тарифи (прейскурант) на платні медичні огляди по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 
(введені з 19 січня 2021 року)

№ з/п Найменування послуг Одиниця виміру Тариф без ПДВ, грн.

1

2

3 терапевтом огляд 36,97
4 хірургом огляд 40,74
5 дерматовенерологом огляд 32,94
6 отоларингологом огляд 29,85
7 невропатологом огляд 25,47
8 офтальмологом огляд 39,48
9 гінекологом огляд 52,72

10 ендокринологом огляд 24,59
11 інфекціоністом огляд 41,15
12 онкологом огляд 42,92
13 ортопедом огляд 25,11
14 урологом огляд 45,53
15 фтизіатром огляд 74,80
16 Дослідження крові (4 показника) дослідження 52,73
17 Загальний аналіз крові (4 показника +лейкоформула) дослідження 98,53
18 Аналіз крові на цукор дослідження 20,00
19 Аналіз крові на білірубін дослідження 36,59
20 Аналіз крові на АЛТ дослідження 55,95
21 Аналіз крові на АЛТ + білірубін дослідження 86,91
22 Аналіз крові на білірубін + АЛТ + АСТ дослідження 118,69
23 Визначення тромбоцитів дослідження 43,11
24 Визначення ретикулоцитів дослідження 55,97
25 Визначення еритроцитів у крові з базофільною зернистістю дослідження 73,57
26 Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду дослідження 24,11
27 Аналіз сечі на копропорфірини дослідження 199,58
28 Дослідження на гельмінти дослідження 77,11
29 Функція зовнішнього дихання (спірографія) дослідження 116,87
30 Електрокардіограма (ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях) дослідження 44,73
31 Флюорографія (цифровий друк) дослідження 25,07
32 Флюорографія дослідження 66,57
33 Реовазографія дослідження 152,89
34 Аудіометрія обстеження 75,95
35 Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) дослідження 118,07
36 Рентгенографія трубчастих кісток (30*40) дослідження 118,07
37 Рентгенографія щелеп дослідження 118,07
38 Рентгенографія кисті рук дослідження 118,07
39 Дослідження гінекологічного матеріалу дослідження 28,30
40 Визначення тілець Гейнця в крові дослідження 76,75
41 Аналіз крові на лужну фосфатазу дослідження 58,26
42 Визначення холінестерази в сироватці крові дослідження 58,13

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за 
направленнями органів державної служби зайнятості) та відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, а також медичні 
огляди для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності 
відповідних медичних документів)

Обов’язковий попередній і періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та 
небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, а також медичний огляд для отримання виїзної 
візи:



43 Аналіз крові на гама-глутамінтрансферазу (ГГТФ) дослідження 78,58
44 Визначення терморезистентності еритроцитів дослідження 22,95
45 Визначення карбоксігемоглобіну дослідження 41,08

46 Визначення насичення трансферину залізом крові дослідження 96,21

47 Дослідження вестибулярного апарату дослідження 35,62
48 Скіаскопія дослідження 65,44
49 Визначення сенсомоторної реакції дослідження 57,91

50 Динамометрія дослідження 37,48

51 Холодова проба (вимірювання температури шкіри) дослідження 38,35

52 Вібраційна чутливість (палестезіометрія) дослідження 54,08
53 Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові дослідження 44,02
54 Аналіз калу на приховану кров дослідження 46,41

55 дослідження 334,97

56 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози дослідження 195,28

57 дослідження 462,06

58 Кольпоскопія дослідження 141,34
59 Пальпаторне дослідження передміхурової залози дослідження 100,28

60 Антропометрія, визначення індексу маси тіла дослідження 35,84

61 терапевтом огляд 36,97
62 дерматовенерологом:
63          жінки огляд 50,27
64          чоловіки огляд 50,27
65 отоларингологом огляд 29,85
66 Дослідження (із забором матеріалу):
67 а) крові на РМП (на сифіліс) дослідження 31,49
68 б) мазків на гонорею

         жінки дослідження 57,54
         чоловіки дослідження 57,54

69 в) на носійство кишкової інфекції дослідження 122,2
70 г) на гельмінти дослідження 43,24
71 д) на ентеробіоз дослідження 29,39
72 е) мазок із горла та носа на наявність патогенного стафілококу дослідження 135,19
73 Флюрографія дослідження 66,57

74 огляд 349,70

75 огляд 436,45

76 огляд 349,70

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

77 Копія медичної довідки та/або витяг з історії хвороби
78 Копія медичної довідки послуга 38,94
79 Витяг з історії хвороби послуга 78,76

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів

80 Аналіз крові на білірубін дослідження 36,59
81 Аналіз крові на АЛТ дослідження 55,95

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні 
протоки+підшлункова залоза + селезінка

Довготривале ЕКГ-дослідження – Холтерівське моніторування (М-стрічка) обробка 
матеріалів за добу

Обов’язковий попередній та періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб:

Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні 
медичні огляди

Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи з 
видачею довідки 

Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди 
проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і позачерговий 
медичний огляд водіїв транспортних засобів із визначенням групи крові та резус-
фактора
Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і позачерговий 
медичний огляд водіїв транспортних засобів без визначення групи крові та резус-
фактора



82 Аналіз крові на АЛТ + білірубін дослідження 86,91
83 Аналіз крові на білірубін + АЛТ + АСТ дослідження 118,69
84 Аналіз крові на цукор дослідження 20,00
85 Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові дослідження 44,02
86 Визначення насичення трансферину залізом крові дослідження 96,21
87 Визначення холінестерази в сироватці крові дослідження 58,13
88 Аналіз крові на лужну фосфатазу дослідження 58,26
89 Дослідження крові (4 показника) дослідження 52,73
90 Загальний аналіз крові (4 показника +лейкоформула) дослідження 98,53
91 Визначення тромбоцитів дослідження 43,11
92 Визначення ретикулоцитів дослідження 55,97
93 Визначення еритроцитів у крові з базофільною зернистістю дослідження 73,57
94 Визначення часу згортання капілярної крові дослідження 37,68
95 Визначення часу тривалості кровотечі капілярної крові дослідження 26,54
96 Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду дослідження 69,46
97 Аналіз сечі на копропорфірини дослідження 199,58
98 Визначення глюкози в сечі дослідження 31,29
99 Аналіз калу на приховану кров дослідження 46,41

100 Дослідження на гельмінти дослідження 77,11
101 Дослідження зішкрібу на ентеробіоз дослідження 29,39
102 Дослідження гінекологічного матеріалу дослідження 28,30
103 Визначення тілець Гейнця в крові дослідження 76,75
104 Аналіз крові на гама-глутамінтрансферазу (ГГТФ) дослідження 78,58
105 Визначення терморезистентності еритроцитів дослідження 22,95
106 Визначення карбоксігемоглобіну дослідження 41,08
107 Обробка венозної крові при отриманні сиворотки послуга 9,97

108 дослідження 39,12

109 Біохімічний аналіз крові для визначення кількості глюкози сироватці крові дослідження 42,54

110 дослідження 52,98

111 дослідження 36,45

112 Біохімічний аналіз крові для визначення активності АЛТ у сироватці крові дослідження 66,90
113 Біохімічний аналіз крові для визначення активності АСТ у сироватці крові дослідження 66,89

114 Біохімічний аналіз крові для визначення кількості сечовини в сироватці крові дослідження 42,49

115 Біохімічний аналіз крові для визначення кількості креатиніну в сироватці крові дослідження 47,56

116 Визначення гемоглобіну дослідження 28,43

117 Біохімічний аналіз крові для визначення загального холестерину в сироватці крові дослідження 56,07

118 дослідження 97,42

119 Біохімічний аналіз крові для визначення тригліциридів у сироватці крові дослідження 83,66
120 Дослідження (із забором матеріалу) мазків на гонорею

         Жінки дослідження 57,54
         Чоловіки дослідження 57,54

121 Забір крові та реакція мікропреципітації (РМП) з плазмою, якісна методика дослідження 57,95
122 Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби дослідження 110,12
123 Профілактичне дослідження на носійство патогенного стафілококу дослідження 135,19
124 Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій дослідження 122,20

125 дослідження 334,97

126 Ультразвукове дослідження щитоподібної залози дослідження 195,28
127 Дослідження ультразвукове нирок+надниркових залоз дослідження 122,65
128 Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі дослідження 103,03
129 Дослідження ультразвукове передміхурової залози дослідження 103,03
130 Дослідження ультразвукове яєчок дослідження 103,03
131 Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники дослідження 168,45
132 Ультразвукове дослідження молочної залози дослідження 135,74
133 Ультразвукове дослідження слинних залоз дослідження 135,74

Біохімічний аналіз крові для визначення кількості загального білка в сироватці 
крові

Біохімічний аналіз крові для визначення кількості загального білірубіну в 
сироватці крові
Біохімічний аналіз крові для визначення кількості прямого білірубіну в сироватці 
крові

Біохімічний аналіз крові для визначення активності лужної фосфатази в сироватці 
крові

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні 
протоки+підшлункова залоза + селезінка



134 Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів дослідження 135,74
135 Ультразвукове дослідження м’яких тканин дослідження 135,74
136 Ультразвукове дослідження: доплерографія судин в імпульсному режимі дослідження 266,59
137 Ультразвукове дослідження судин з колоровим доплерівським картуванням дослідження 299,30
138 Ехокардіографія з кольоровим картуванням дослідження 299,30
139 Ехокардіографія з доплерівським аналізом дослідження 299,30
140 Дослідження вестибулярного апарату дослідження 35,62
141 Скіаскопія дослідження 65,44
142 Визначення сенсомоторної реакції дослідження 57,91
143 Динамометрія дослідження 37,48
144 Холодова проба (вимірювання температури шкіри) дослідження 38,35
145 Вібраційна чутливість (палестезіометрія) дослідження 54,08
146 Функція зовнішнього дихання (спірографія) дослідження 116,87
147 Електрокардіограма (ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях) дослідження 44,73

148 дослідження 462,06

149 Кольпоскопія дослідження 141,34
150 Пальпаторне дослідження передміхурової залози дослідження 100,28
151 Антропометрія, визначення індексу маси тіла дослідження 35,84
152 Аудіометрія обстеження 75,95
153 Реовазографія дослідження 152,89
154 Флюорографія (цифровий друк) дослідження 25,07
155 Флюорографія дослідження 66,57
156 Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) дослідження 118,07
157 Рентгенографія трубчастих кісток (30*40) дослідження 118,07
158 Рентгенографія щелеп дослідження 118,07
159 Рентгенографія кисті рук дослідження 118,07
160 Прийом лікарем-терапевтом огляд 79,17
161 Прийом  лікарем-хірургом огляд 46,39
162 Прийом лікарем-дерматовенерологом огляд 74,44
163 Прийом лікарем-отоларингологом огляд 45,89
164 Прийом лікарем-невропатологом огляд 65,35
165 Прийом лікарем-офтальмологом огляд 64,56
166 Прийом лікарем-гінекологом огляд 61,04
167 Прийом лікарем-ендокринологом огляд 54,33

168 Прийом лікарем-інфекціоністом огляд 65,69

169 Прийом лікарем-онкологом огляд 79,95

170 Прийом лікарем-ортопедом огляд 26,88

171 Прийом лікарем-урологом огляд 62,67

172 Прийом лікарем-фтизіатром огляд 93,73

173 Дослідження калу на умовно – патогенну мікрофлору (УПМ) дослідження 252,29

174 дослідження 425,48

175 Бактеріологічне дослідження на дизбактеріоз дослідження 516,80

176 Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень дослідження 219,72

177 Змиви на стерильність дослідження 218,68

178 дослідження 310,52

179 Дослідження на дифтерію з діагностичною метою з негативним результатом дослідження 159,82

180 дослідження 115,15

181 Кров на стерильність (з негативним результатом) дослідження 100,32
182 Кров на стерильність (з позитивним результатом) дослідження 268,92
183 Кров на гемокультуру (з негативним результатом) дослідження 266,07
184 Кров на стерильність (з позитивним результатом) дослідження 523,14
185 Лікар-пульмонолог огляд 32,77
186 Лікар-кардіолог огляд 42,65
187 Лікар - ревматолог огляд 58,11

Довготривале ЕКГ-дослідження – Холтерівське моніторування (М-стрічка) обробка 
матеріалів за добу

Дослідження біоматеріалу на патогенну мікрофлору та визначення чутливості до 
антимікробних препаратів

Змиви на санітарно-показову мікрофлору (S.aureus,Streptococcus spp., E.faecalis, 
E.faecium. E.coli, Proteus vulgaris, P.mirabilis, klebsiella spp., Enterobacter spp., 
Citrobacter spp., P.aeruginosa, Acenotobacter spp.)

Дослідження на дифтерію за епід. показниками з профілактичною метою з 
негативним результатом



188 Лікар - гастроентеролог огляд 79,23
189 Консультація лікаря - генетика дослідження 29,23
190 Визначення K, Na, Cl, Ca, ph дослідження 106,56
191 Ліпідограма дослідження 125,82
192 Тимолова проба дослідження 11,93
193 Визначення хлору в сироватці крові дослідження 23,19
194 Визначення кальцію в сироватці крові дослідження 37,85
195 Визначення сіркоглікоїдів в сироватці крові дослідження 18,57
196 Визначення альбуміна в сироватці крові дослідження 11,54
197 Визначення сечової кислоти в сироватці крові дослідження 63,02
198 Проба Реберга дослідження 60,90
199 Визначення   β-ліпопротеїнів в сироватці крові дослідження 13,60
200 Визначення   активності альфа-амілафи в сироватці крові дослідження 19,38
201 Кров на алкоголь дослідження 94,10
202 Визначення   сіалових кислот в сироватці крові дослідження 16,94
203 Визначення глікозильованого гемоглобіну в сироватці крові дослідження 112,87
204 Визначення протромбінового часу дослідження 10,88

205 дослідження 100,53

206 Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові 38,30

207 Визначення С-реактивного білка в сироватці крові дослідження 82,74
208 Визначення антистрептолізину "О" в сироватці крові дослідження 39,04

209 Швидкий тест для визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В дослідження 34,71

210 Визначення гемолізинів в сироватці крові дослідження 76,01
211 Визначення ізоімунних антитіл в сироватці крові дослідження 74,42
212 Швидкий тест на виявлення вірусу гепатиту С дослідження 66,12
213 Визначення часу осмотичної стійкості еритроцитів дослідження 43,91
214 Виявлення кетонових тіл в сечі дослідження 8,80
215 Дослідження сечі за методом  Нечипоренко дослідження 56,53
216 Дослідження сечі за методом Зимницького дослідження 20,92

217 дослідження 56,35

218 Дослідження  мокротиння на загальні властивості дослідження 50,16

219 Мікроскопічне дослідження  мокротиння на кислотостійкі бактерії туберкульозу дослідження 131,16

220 Дослідження  мокротиння на атипові клітини дослідження 132,86

221 Цитологічні дослідження виділень сечостатевих органів на гонорею, трихомонади дослідження 64,51

222 Цитологічні дослідження секрету сечостатевих органів на гонорею, трихомонади дослідження 57,33

223 Визначення групи крові та резус-належність в сироватці крові дослідження 86,75
224 Аналіз крові на білкові фракції дослідження 87,56
225 Виявлення антитіл класів IgM та Ig G до збудника сифілісу дослідження 78,64
226 Визначення показників системи згортання крові (фібріноген) дослідження 57,60

227 Виявлення Ig M до антигену коронавірусу SARS - Cov – 2 методом ІФА дослідження 166,79

228 Виявлення Ig G до антигену коронавірусу SARS - Cov – 2 методом ІФА дослідження 179,70

229 Швидкий тест для виявлення антитіл до коронавірусу COVID - 19 дослідження 367,86

230 Визначення протромбінового часу та МНО дослідження 48,35
231 Швидкий тест для виявлення антитіл до ВІЛ дослідження 58,85
232 Швидкий тест для виявлення гепатиту В дослідження 58,85
233 Швидкий тест для виявлення гепатиту С дослідження 53,56
234 Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (анти - HCV) метод ІФА дослідження 92,69
235 Виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту B (HB S - ад) метод ІФА дослідження 92,44
236 Забір венозної крові дослідження 33,68
237 Аналіз крові на загальний білок дослідження 23,53

238 105,40

239 б)печінка дослідження 71,91
240 в)жовчний міхур+жовчні протоки дослідження 71,91
241 г)підшлункова залоза обстеження 71,91

Коагулограма: фібріноген, тромботест,толерантність плазми до 
гепарину,активований час реакціфікації плазми

Копрологічне дослідження калу на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити, 
епітелій та інше.

Дослідження ультразвукове за окремими органами:. а)печінка+жовчний 
міхур+жовчні протоки



242 д)селезінка+судини портальної системи дослідження 105,40

243 дослідження 272,92

244 дослідження 306,43

245 в)матка при вагітності+пренальне обстеження стану плода дослідження 306,43

246 дослідження 172,42

247 дослідження 205,92

248 Ультразвукові дослідженя органів грудної клітини:а)плевральна порожнина дослідження 138,91
249 Ультразвукові дослідження переферичних судин дослідження 138,91
250 Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі. дослідження 306,43
251 Ультразвукове дослідження середостіння дослідження 138,91
252 Фіброгастродуоденоскопія дослідження 454,20
253 Ехокардіоскопія дослідження 198,92
254 Езофагогастродуаденоскопія діагностична дослідження 454,20
255 Езофагогастродуаденоскопія з біопсією дослідження 466,51
256 Езофагоскопія діагностична для дорослих дослідження 268,15
257 Езофагогастроскопія діагностична для дорослихї дослідження 379,77

258 дослідження 152,17

259 Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу (цифровий друк) дослідження 86,78
260 Іригоскопія (цифровий друк) дослідження 250,26

261 дослідження 86,78

262 Рентгеногрнафія колоносових пазух (цифровий друк) дослідження 86,78
263 Рентгенографія кісток таза (цифровий друк) дослідження 86,78
264 Оглядова рентгенографія молочної залози у двох проекціях (цифровий друк) дослідження 132,69
265 Прицільна рентгенографія молочної залози (цифровий друк) дослідження 95,59

266 Мамографія огляд 273,02

267 дослідження 580,46

268 дослідження 773,60

269 Рентгенографія ОГК (цифровий друк) дослідження 110,92
270 Велоергометрія дослідження 224,24
271 Вимір артеріального тиску та пульсу дослідження 42,53
272 Визначення алкоголю на апараті «Алконт» (в разі підозри) дослідження 19,31

Патологогістологічні дослідження біопсійного та операційного матеріалів:

273 дослідження 255,56

274 дослідження 497,88

275 дослідження 642,78

276 дослідження 1230,82

277 дослідження 1821,81

Оздоровчий масаж

278 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) послуга 50,78

279 послуга 50,78
280 Масаж шиї послуга 50,78

Дослідження ультразвукове комплексне  для чоловіків:нирки+надниркові 
залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза

Дослідження ультразвукове комплексне  для  жінок : а)нирки+надниркові 
залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньоопорожнинних датчиків: 
інтравагінальна дослідження жіночих статевих органів
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та 
суглобів:  б) молочні залози (з двох сторін)

Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою (цифроиий 
друк)

Рентгеноскопія периферійних відділів кістяка та хребта в огдній проекції 
(цифровий друк)

Рентгенівська комп'ютерна томографія без внутрішньовенного контрастування 
(цифровий друк)
Рентгенівська комп'ютерна томографія з внутрішньовенним підсиленням 
(цифровий друк)

І категорія складності (операційна біопсія, що потребує виготовлення не більше 3-
х гістологічних зрізів на заморожуючому мікротомі та пофарбування їх 
гематоксилин-еозином)

ІІ категорія складності (операційна біопсія, що потребує виготовлення не більше 3-
х зрізів з замороженого чи залитого шматочка тканини (блок)з подальшим 
пофарбуванням  гематоксилин-еозином та 1-2 допоміжними методиками)

ІІІ категорія (діагностична біопсія з заливкою шматочка тканини, виготовленням 
більше 3-х зразків з блоку та застосуванням допоміжних гістологічних 
пофарбувань)

ІV категорія складності (діагностична чи операційна біопсія, що потребує 
виготовлення серійних (різних по глибині) зрізів чи застосування допоміжних 
трудомістких пофарбувань та гістохімічних реакцій з виготовленням більше 3-х 
зрізів з одного шматочка чи блоку)

V категорія складності (діагностична чи операційна біопсія, що потребує 
застосування імуноморфологічного чи електронномікроскопічного дослідження 
(мін.-100.00 макс – 250.00)

Масаж обличчя (лобної, навколовушної навколоочної ділянок, середньої та 
нижньої щелепи)



281 послуга
69,49

282 Масаж верхньої кінцівки, напліччя та ділянки лопатки послуга 92,18
283 Масаж верхньої кінцівки послуга 71,89

284 послуга 56,00

285 послуга 54,78
286 Масаж променево-зап’ястного суглоба та передпліччя послуга 58,78
287 Масаж кисті та педліччя послуга 56,00

288 послуга
117,67

289 послуга 77,49
290 Масаж м’язів передньої черевної порожнини послуга 56,00

291 Послуга 56,00
292 Сегментарний масаж попереково – крижової ділянки послуга 73,49

293 послуга 100,18

294 послуга
100,18

295 Сегментарний масаж шийно- грудного відділу хребта послуга 135,13

296 послуга
117,67

297 Масаж нижньої кінцівки послуга 100,18

298 послуга 122,89

299 послуга 56,00

300 послуга 50,78

301 послуга 50,78

302 Масаж ступні та гомілки послуга 56,00

303 Консультація лікаря - фізіотерапевта послуга 66,00

Головний лікар КНП "Роменська ЦРЛ"РМР В.ГУНЬКОВА

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

Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та 
надпліччя тієї ж сторони)
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передліччя ділянки ліктьового 
суглоба та нижньої третини плеча)

Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від 
передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І 
поперекового хребця)
Масаж спини (від VII шийного до І  поперекового хребця та від лівої до правої 
середньої аксилярної лінії)

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

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

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

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

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та 
попереково-крижової ділянки)
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового 
суглоба та сідничної ділянки тієїж сторони)
Масаж колінного суглоба (верхньої  третини гомілки, ділянки колінного суглоба та 
нижньої третини стегна)
Масаж гомілково- стопного суглоба (проксимального відділу ступні та нижньої 
третини гомілки)

Примітка: нарахування податку на додану вартість здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
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