
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування 
України «Санаторій-профілакторій» 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Санаторій-профілакторій» відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров’я від 28.10.2002 р. № 385 відноситься до лікувально-
профілактичних закладів санаторно-курортного типу,який розрахований для 
проведення лікувальної і оздоровчої роботи серед студентів та працівників університету.  
 Основним завданням лікувального закладу є покращення здоров’я, профілактика 
захворювань, дотримання здорового способу життя без відриву від навчального процесу в 
Університеті.  
 Питання, пов’язані з організацією направлення студентів у санаторій-профілакторій 
покладаються на профком студентів Університету. 
 Санаторій-профілакторій НУБіП України був відзначений як кращий заклад 
відповідного профілю серед вищих аграрних навчальних закладів, який проводився 
департаментом вищої освіти Міністерства аграрної політики України. 

  
 

Основні види діяльності 
 Санаторій профілакторій здійснює медичну практику за такими спеціальностями: 

 терапія; 
 фізіотерапія; 
 терапевтична стоматологія. 

Лікувально-оздоровчі процедури надаються у наступних кабінетах: 
1) фізіотерапії: 

а) електро- та світлолікування; 
б) теплолікування; 
в) магніто-лазеротерапії; 
г) аероіонотерапії, 
д) оксигенотерапії; 
є) інгаляторій; 
ж) кабінет електросну. 
 

2) лікувальної фізкультури; 
3) масажу; 
4) ЛФК 
5) процедурний (маніпуляційний); 



6) стоматологічний. 
  

Графік заїздів на 2015 рік 
 

Термін заїзду Кількість днів 
функціонування  

Кількість 
оздоровлених 

Перерва до 2 днів 
для проведення 

санітарної обробки 
приміщень 

09.02-04.03 24 104 05.03 

06.03-29.03 24 104 30.03;  
31.03 

01.04.-24.04 24 104 25.04 
27.04-20.05 24 104   
21.05-13.06 24 104  
15.06-08.07 24 104  09.07 
10.07-30.07 21 104  31.07 
01.08-31.08 Відпустка   

02.09-25.09 24 104 01.09;  
26.09 

28.09-21.10 24 104 22.10 
23.10-15.11 24 104 16.11 
17.11-07.12 21 104 08.12 

09.12-29.12 24 104 30.12;  
31.12 

 
 

 Вартість надання послуг 
 

 Для студентів: 
 Вартість путівки станом на 09.02.2015 р.: 

 на одну особу терміном 24 дні – 595,00грн.(з лікуванням і 2-х разовим 
харчуванням ) 

 Вартість путівки на станом на 09.02.2015 р.:  
на одну особу терміном 24 дні – 760,00грн.(з лікуванням і 3-х разовим 

харчуванням ) 
 Вартість путівки на лікування на одну особу терміном 14 дні – 150,00грн. 
 Вартість путівки на лікування на одну особу терміном 24 дні – 250,00грн. 
 
 
 ПЕРЕЛІК МЕДИЧНИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 
 

ВП НУБіП України «Санаторій-профілакторій» для студентів та працівників 
університету згідно затверджених кошторисів. 

№п/п Назва послуги Сума, грн 
1. Консультація пацієнта лікарем-терапевтом  20,00 
 Оформлення путівки в санаторій-профілакторій: 

- огляд пацієнта лікарем-терапевтом 
- - оформлення санаторно-курортної карти 

 
20,00 

 
2. Послуги маніпуляційного кабінету: 

- первинна медична допомога 
 

10,00 



- невідкладна медична допомога 
- проба алергічна, внутрішньо шкіряна 
-  ін’єкція внутрішньом’язева  
- ін’єкція внутрішньовенна 
- ін’єкція внутрішньовенна краплинна 

20,00 
3,00 
5,00 

10,00 
20,00 

3. Послуги кабінету фізіотерапії: 
- медикаментозний електрофорез 
- дарсонвалізація місцева 
-  УВЧ – терапія 
- загально-місцеве ультрафіолетове опромінення 
- ультразвукова терапія місцева 
- магнітотерапія 
-  тубус-кварц 
- ампліпульс 
- аплікація парафінова 
- електросон 
- індуктотермія 

 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

4. Послуги стоматологічного кабінету: 
- первинний огляд та індивідуальна підготовка пацієнта 
- відновлення коронкової частини зуба 
- лікування одного каналу 
- професійна чистка 

 
20,00 
134,00 
105,00 
123,00 

5. Послуги кабінету лікувальної фізкультури: 
- лікувальна гімнастика 
- групові заняття 
- індивідуальні заняття 

 
15,00 
15,00 
20,00 

6. Послуги кабінету масажу: 
- масажне ліжко «Нуга Бест NM-5000+» 
- масаж голови 
- масаж комірцевої зони 
- масаж верхньої кінцівки 
- масаж нижньої кінцівки 
- масаж спини 
- масаж поперекового відділу 

 
30,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
30,00 
20,00 

ДОВІДКА (запис ) за тел.:527-88-61,527-80-18. 
 
 

 Організація харчування 
 Харчування в санаторії-профілакторії з дотриманням дієтичних раціонів організовується 
в їдальні санаторію-профілакторію у відокремленому приміщенні. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛУГИ ВІДДІЛЕННЯ 
ФІЗІОТЕРАПІЇ: 

 •  електро та    світлолікування
 •  магніто – лазеротерапія 

 •  теплолікування 

 •  кабінет електросну. 

КАБІНЕТ ЛФК ДЛЯ 
ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО 

СТАНУ ТА ЗДОРОВ’Я: 

 •  бігова доріжка  

 •  велотренажер 

 •  комплексний силовий 
тренажер 

 •  тренажери для атлетичної       
гімнастики 

 •  настільний теніс 

 • контроль АT,  пульсу, маси тіла 

Адреса: вул.  Г.Родимцева 3,  гурт №1, 4 поверх, «санаторій-
профілакторій» 

Довідка (запис) за тел.  527-88-61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛУГИ 
МАНІПУЛЯЦІЙНОГО 

КАБІНЕТУ : 

 •   ін’єкція 
внутрішньом'язева 

 •   ін’єкція внутрішньовенна 

 •   ін’єкція внутрішньовенна 
краплинна 

 •  перев’язки 

ПОСЛУГИ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

КАБІНЕТУ: 

 •  первинний огляд лікарем 

 •  відновлення коронкової   
частини зуба 

 •  лікування каналів 

 •   професійна чистка 

Адреса: вул.  Г.Родимцева 3,  гурт №1, 4 поверх, «санаторій-
профілакторій» 

Довідка (запис) за тел.  527-88-61 

Адреса: вул.  Г.Родимцева 3,  гурт №1, 4 поверх, «санаторій-
профілакторій» 

Довідка (запис) за тел.  527-88-61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛУГИ КАБІНЕТУ 
МАСАЖУ: 

 •  масажне ліжко „Нуга Бест 
NM -5000 + ” 

 •  масаж голови 

 •  масаж верхньої кінцівки 

 •  масаж нижньої кінцівки 

 •  масаж поперекового 
відділу 

 •  масаж спини 

Адреса: вул.  Г.Родимцева 3,  гурт №1, 4 поверх, «санаторій-
профілакторій» 

Довідка (запис) за тел.  527-88-61 

Адреса: вул.  Г.Родимцева 3,  гурт №1, 4 поверх, «санаторій-
профілакторій» 

Довідка (запис) за тел.  527-88-61 
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