
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 01.09.2022 р. №1818 

м. Вінниця 

 

Про погодження встановлених                                              

МКП «Медичний стоматологічний центр» 

тарифів на платні медичні стоматологічні  

послуги, що надаються населенню 

  
 

           Розглянувши лист МКП «Медичний стоматологічний центр» від  23.08.2022 

№600 та керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 28, частиною 1 статті 52, 

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити встановлені міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» тарифи (без ПДВ) на платні медичні стоматологічні 

послуги, що надаються населенню згідно додатку до даного рішення. 

2. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах 

масової інформації.  

3. Дане рішення набуває чинності з  моменту його оприлюднення в засобах 

масової інформації. 

 4. Після введення в дію тарифів, погоджених даним рішенням, вважати 

такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету: 

 від 09.01.2020 року №9 «Про погодження встановлених МКП 

«Медичний стоматологічний центр» тарифів на платні медичні 

стоматологічні послуги, що надаються населенню» (зі змінами та 

доповненнями); 

 від 18.06.2020 №1202 «Про погодження тимчасово встановлених 

тарифів на платні медичні стоматологічні послуги, що надаються 



населенню міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» (зі змінами); 

 від 05.11.2020 №2338 «Про погодження тимчасово встановлених 

тарифів на платні медичні стоматологічні послуги, що надаються 

населенню міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» (зі змінами); 

 від 23.12.2020 №2848 «Про погодження тимчасово встановлених 

тарифів на платні медичні стоматологічні послуги, що надаються 

населенню міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» (зі змінами); 

 від 24.06.2021 №1535 «Про погодження тимчасово встановлених 

тарифів на платні медичні стоматологічні послуги, що надаються 

населенню міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» (зі змінами).   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Г. Якубович. 

 

 

Секретар міської ради          Павло ЯБЛОНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 01.09.2022 р. №1818  

 

Встановлені тарифи (без ПДВ) на платні медичні стоматологічні послуги, 

що надаються населенню міським комунальним підприємством 

«Медичний стоматологічний центр» 

 

№ п/п Назва послуги Ціна(без 

ПДВ), грн.  

1. Терапевтична стоматологічна допомога 

1.1 Огляд хворого при терапевтичному лікуванні (включає запис анамнезу, 

фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) 
94,00 

1.2 Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, 

який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого 

лікування) 

87,00 

1.3 Профілактичний огляд стоматолога 86,00 

1.4 Аналіз рентгенограми прицільної 34,00 

1.5 Аналіз рентгенограми панорамної 69,00 

1.6 Аналіз комп'ютерної 3D-томографії на електронних носіях  138,00 

1.7 Аналіз лабораторних досліджень 69,00 

1.8 Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу  150,00 

1.9 Визначення пародонтологічного статусу 386,00 

1.10 Електроодонтодіагностика 38,00 

1.11 Зняття м'якого зубного нальоту із зубів однієї щелепи 82,00 

1.12 Зняття зубного нальоту та полірування зубів однієї щелепи за 

допомогою содоструйного апарату 
319,00 

1.13 Зняття зубного нальоту та полірування зубів однієї щелепи за 

допомогою содоструйного апарату з використанням карбонату кальція 
321,00 

1.14 Зняття зубного каменю інструментальним способом із  зубів однієї 

щелепи 
312,00 



1.15 Зняття зубного каменю за допомогою ультразвукового  апарату із зубів 

однієї щелепи 
325,00 

1.16 Закриття фісур одного зуба світлополімерним герметиком Лателюкс  

Флоу 
119,00 

1.17 Закриття фісур одного зуба герметиком SDR 145,00 

1.18 Препарування одного зуба без накладання пломби 106,00 

1.19 Зняття тимчасової пломби 42,00 

1.20 Накладання оптрагейту 108,00 

1.21 Накладання кофердаму 111,00 

1.22 Накладання рідкого кофердаму  81,00 

1.23 Накладання тимчасової  пов'язки Темполат (паста) 40,00 

1.24 Накладання девіталізуючої пасти Девілат 37,00 

1.25 Накладання ізолюючої прокладки  Адгезор  36,00 

1.26 Накладання ізолюючої прокладки світлополімерним матеріалом SDR 178,00 

1.27 Накладання ізолюючої прокладки Джен Лайн ЛЦФ фотополімерний  43,00 

1.28 Пряме перекривання пульпи з використанням МТА 120,00 

1.29 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба  83,00 

1.30 Інструментальна та медикаментозна обробка каналу одного  зуба з 

використанням ендодонтичного наконечника 
194,00 

1.31 Інструментальна та медикаментозна обробка каналу одного  зуба з 

використанням ручних конусних інструментів 
108,00 

1.32 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба з 

використанням стоматологічного мікроскопу 
311,00 

1.33 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба  323,00 

1.34 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба з 

використанням стоматологічного мікроскопу 
468,00 

1.35 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба з використанням 

стоматологічного мікроскопу 
814,00 



1.36 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що 

полімеризується, або цементом  
318,00 

1.37 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що 

полімеризується, або цементом з використанням стоматологічного 

мікроскопу 

715,00 

1.38 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою Ендокорт 82,00 

1.39 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою Форедент 82,00 

1.40 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою Адсіл  89,00 

1.41 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою Гідрокал  81,00 

1.42 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою Ейч-плюс 124,00 

1.43 Пломбування одного каналу кореня зуба цементом Адгезор 81,00 

1.44 Обтурація кореневого каналу з використанням гутаперчі з конусністю 

0,2 
45,00 

1.45 Обтурація кореневого каналу з використанням гутаперчі з конусністю 

0,4 
48,00 

1.46 Обтурація кореневого каналу з використанням термопластичної 

гутаперчі  
64,00 

1.47 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 

стоматологічним цементом МТА 
176,00 

1.48 Закриття перфорації каналу зуба або пульпової камери 

стоматологічним цементом МТА з використанням  стоматологічного 

мікроскопу 

240,00 

1.49 Накладання пломби при лікуванні карієсу зі склоіономерного цементу 

Фуджі ІХ 
271,00 

1.50 Накладання пломби при лікуванні карієсу та ускладненого карієсу зі 

склоіономерного цементу Іонолат 
73,00 

1.51 Накладання пломби при лікуванні  ускладненого  карієсу з хімічного 

композитного матеріалу Евікрол  
85,00 

1.52 Накладання пломби при лікуванні  карієсу  з світлополімерного 

матеріалу Лателюкс  
162,00 

1.53 Накладання пломби при лікуванні  карієсу з світлополімерного 

матеріалу  Харизма 
170,00 



1.54 Накладання пломби при лікуванні  карієсу з світлополімерного 

матеріалу Компетенс   
187,00 

1.55 Накладання пломби при лікуванні  карієсу з світлополімерного 

матеріалу Спектрум 
211,00 

1.56 Накладання пломби при лікуванні  карієсу з світлополімерного 

матеріалу Віттра APS 
223,00 

1.57 Накладання пломби при лікуванні  ускладненого карієсу з 

світлополімерного матеріалу Лателюкс 
199,00 

1.58 Накладання пломби при лікуванні ускладненого карієсу з 

світлополімерного матеріалу  Харизма 
219,00 

1.59 Накладання пломби при лікуванні  ускладненого карієсу з 

світлополімерного матеріалу Компетенс   
245,00 

1.60 Накладання пломби при лікуванні  ускладненого карієсу з 

світлополімерного матеріалу Спектрум 
275,00 

1.61 Накладання пломби при лікуванні  ускладненого карієсу з 

світлополімерного матеріалу Віттра APS 
312,00 

1.62 Відновлення шийки зуба світлополімерним матеріалом Лателюкс флоу  272,00 

1.63 Відновлення зруйнованої коронки зуба пломбуванням 

світлополімерним матеріалом  Харизма 
470,00 

1.64 Відновлення зруйнованої коронки зуба світлополімерним матеріалом 

Компетенс   
517,00 

1.65 Відновлення зруйнованої коронки зуба світлополімерним матеріалом 

Спектрум   
608,00 

1.66 Відновлення зруйнованої коронки зуба світлополімерним матеріалом 

Віттра APS 
656,00 

1.67 Відновлення зруйнованої коронки зуба світлополімерним матеріалом 

Харизма та скловолоконним штифтом 
690,00 

1.68 Відновлення зруйнованої коронки зуба світлополімерним матеріалом 

Компетенс та скловолоконним штифтом 
693,00 

1.69 Відновлення зруйнованої коронки зуба світлополімерним матеріалом 

Спектрум та скловолоконним штифтом 
715,00 



1.70 Відновлення зруйнованої коронки зуба світлополімерним матеріалом 

Віттра APS та скловолоконним штифтом 
758,00 

1.71 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії 74,00 

1.72 Пряме встановлення адгезивно-мостовидної конструкції одного зуба за 

допомогою  світлополімерного матеріалу Спектрум 
1 103,00 

1.73 Ретракція ясен 72,00 

1.74 Коагуляція ясен в ділянці одного зуба 86,00 

1.75 Знеболення з використання Артифрину для лікування  91,00 

1.76 Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини 317,00 

1.77 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                   (1відвідування) - при катаральному 

гінгівіті (1етап) 

87,00 

1.78 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                   (1відвідування) - при  катаральному 

гінгівіті (2етап) 

80,00 

1.79 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                  (1відвідування)- при гіпертрофічному 

гінгівіті (1етап) 

86,00 

1.80 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                  (1відвідування)- при гіпертрофічному 

гінгівіті (2етап) 

82,00 

1.81 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                                                 (1відвідування)- 

при виразковому  гінгівіті (1етап) 

84,00 

1.82 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                                                 (1відвідування)- 

при виразковому  гінгівіті (2етап) 

79,00 

1.83 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                                                 (1відвідування) - 

при пародонтиті локалізованому (1етап) 

83,00 

1.84 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                                                 (1відвідування) - 

при пародонтиті локалізованому (2етап) 

84,00 



1.85 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                                            (1відвідування) - 

при пародонтиті гениралізованому (1етап) 

90,00 

1.86 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                                            (1відвідування) - 

при пародонтиті гениралізованому (2етап) 

83,00 

1.87 Лікування захворювань парадонту: накладання лікувальної пов’язки на 

ясна та зубоясневі кишені                                             (1відвідування) - 

при пародонтозі 

78,00 

1.88 Ін'єкція лінкоміцину при лікуванні захворювань пародонту 85,00 

1.89 Дренаж пародонтального абсцесу  159,00 

1.90 Кюретаж пародонтальних кишень одного зуба  160,00 

1.91 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки- лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при герпетичному гінігівостоматиті 
123,00 

1.92 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки - лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при рецидивуючому афтозному стоматиті 
119,00 

1.93 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки - лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при  декубітальному стоматиті 
121,00 

1.94 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки , лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при виразково-некротичному стоматиті 
124,00 

1.95 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки - лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при  лейкоплакії   
120,00 

1.96 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки - лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при  червоному плискатому лишаю 
121,00 

1.97 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки - лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при  кандидозі 
121,00 

1.98 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки - лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при  хронічній рецидивуючій тріщини губи 
117,00 

1.99 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки - лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при глоситі 
117,00 

1.100 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки - лікувальні пов'язки 

(1відвідування) при хейліті 
122,00 



1.101 Лікування муказиту в ділянці одного імплантату 294,00 

1.102 Лікування переімплантатиту в ділянці одного імплантату 1 321,00 

1.103 Шинування одного зуба шинуючою стрічкою та світлополімерним 

матеріалом  Лателюкс флоу 
396,00 

1.104 Відбілювання зубів ендодонтичне системою Опалесценс Ендо 159,00 

1.105 Відбілювання офісне одного зуба 289,00 

1.106 Надання допомоги пацієнту з особливо небезпечними інфекційними 

хворобами 
171,00 

1.107 Препарування одного зуба без накладання пломби з використанням 

мікроскопу 
254,00 

1.108 Психологічна адаптація пацієнта до стоматологічного прийому 206,00 

1.109 Анестезія аплікаційна 45,00 

1.110 Вилучення стороннього тіла з кореневого каналу  300,00 

2. Хірургічна стоматологічна допомога 

2.1 Огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, 

запланованої програми діагностики та лікування) 
71,00 

2.2 Огляд хворого перед хірургічним втручанням(включає запис анамнезу, 

фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) 
71,00 

2.3 Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, 

який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого 

лікування) 

71,00 

2.4 Надання допомоги пацієнту з особливо небезпечними інфекційними 

хворобами 
154,00 

2.5 Знеболювання з використанням убістезину 100,00 

2.6 Знеболювання з використанням артифріну 90,00 

2.7 Анестезія аплікаційна 58,00 

2.8 Аналіз  рентгенограми прицільної 29,00 

2.9 Аналіз  рентгенограми панорамної 57,00 

2.10 Аналіз комп'ютерної 3D-томографії на електронних носіях  201,00 



2.11 Аналіз лабораторних досліджень 57,00 

2.12 Видалення зуба просте  150,00 

2.13 Видалення тимчасового зуба 105,00 

2.14 Видалення зуба чи кореня складне 226,00 

2.15 Видалення зуба з одночасною колагеновою пластикою лунки 579,00 

2.16 Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, 

випилювання фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного 

паростка 

815,00 

2.17 Накладання швів з використанням кетгуту 150,00 

2.18 Накладання швів - голка атравматична (нейлон) 150,00 

2.19 Гінгівотомія 236,00 

2.20 Розкриття абсцесу, дренування 162,00 

2.21 Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка 379,00 

2.22 Лікування альвеоліта кюретажем ямки видаленого зуба 229,00 

2.23 Гінгівектомія  у межах 4 зубів 598,00 

2.24 Клаптеві операції (6-8 зубів) 740,00 

2.25 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми 524,00 

2.26 Розтин капюшону 128,00 

2.27 Промивання капюшону 120,00 

2.28 Резекція капюшону 129,00 

2.29 Цистектомія одонтогенної кісти 686,00 

2.30 Цистектомія  з резекцією верхівки одного кореня 899,00 

2.31 Резекція верхівки  кореня 681,00 

2.32 Видалення одонтоми 666,00 

2.33 Альвеолектомія 266,00 

2.34 Вестибулопластика 442,00 



2.35 Видалення доброякісного новоутворення язика 334,00 

2.36 Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки 308,00 

2.37 Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової 

порожнини (папіломи, фіброми та ін.) 
450,00 

2.38 Пластика вуздечки язика 306,00 

2.39 Коагуляція ясен 102,00 

2.40 Перев'язка після хірургічного втручання 119,00 

2.41 Перев'язка після складного хірургічного втручання 179,00 

2.42 Вправлення вивиху висково - нижньощелепного суглоба 88,00 

2.43 Припинення кровотечі після видалення зуба 80,00 

2.44 Зняття швів 49,00 

2.45 Зняття шин при переломах щелеп 586,00 

2.46 Відкритий кюретаж пародонтальних кишень в ділянці 2 зубів 616,00 

2.47 Закриття рецесії десни з використанням аутотрансплантату в ділянці 

одного зуба 
3334,00 

2.48 Закриття рецесії десни з використанням місцевих тканин в ділянці 

одного зуба 
2237,00 

2.49 Хірургічне видовження кореню в ділянці одного зуба 353,00 

2.50 Кісткова пластика в ділянці одного зуба 3614,00 

3. Хірургічна стоматологія - імплантологія  

3.1 Огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, 

запланованої програми дігностики та лікування) 
86,00 

3.2 Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, 

який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого 

лікування) 

86,00 

3.3 Зняття швів 64,00 

3.4 Аналіз панорамної  рентгенограми  60,00 

3.5 Аналіз комп'ютерної 3D-томографії на електронних носіях  180,00 



3.6 Підготовка і операція введення внутрішньокісткового імплантату 

(субантральна аугментація) операція синус - ліфтингу 
24657,00 

3.7 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату MIS C1 11923,00 

3.8 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату Біо.Конус 11052,00 

3.9 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату INNO 

Submerged 
7908,00 

3.10 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (2 імплантата) 

MIS C1  
23673,00 

3.11 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (2 імплантата) 

Біо.Конус 
21112,00 

3.12 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (2 імплантата) 

INNO Submerged  
16075,00 

3.13 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (3імплантата) 

MIS C1  
32413,00 

3.14 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (3імплантата) 

Біо.Конус 
29656,00 

3.15 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату  (3імплантата) 

INNO Submerged 
21274,00 

3.16 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (4імплантата) 

MIS C1 
43348,00 

3.17 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (4імплантата) 

Біо.Конус 
40064,00 

3.18 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату  (4імплантата) 

INNO Submerged 
28009,00 

3.19 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (5імплантатів) 

MIS C1 
54228,00 

3.20 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (5імплантатів) 

Біо.Конус 
50126,00 

3.21 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату  (5імплантатів) 

INNO Submerged 
35439,00 

3.22 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату  (6імплантатів) 

MIS C1 
65762,00 



3.23 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату  (6імплантатів) 

Біо.Конус 
60881,00 

3.24 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (6імплантатів) 

INNO Submerged  
42799,00 

3.25 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (7імплантатів) 

MIS C1  
75644,00 

3.26 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (7імплантатів) 

Біо.Конус 
69212,00 

3.27 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (7імплантатів) 

INNO Submerged  
48116,00 

3.28 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (8імплантатів) 

MIS C1  
86782,00 

3.29 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (8імплантатів) 

Біо.Конус 
79698,00 

3.30 Другий етап введення внутрішньокісткового імплантату (8імплантатів) 

INNO Submerged  
56895,00 

3.31 Третій етап операції - встановлення формувача до імплантату INNO 

Submerged 
451,00 

3.32 Третій етап операції - встановлення формувача до імплантату Біо.Конус  450,00 

3.33 Третій етап операції - встановлення формувача до імплантату MIS C1  507,00 

3.34 Альвеолектомія (для імплантології) 16173,00 

4. Ортодонтична допомога-лікування за допомогою брекет-систем 

4.1 Огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, 

запланованої програми діагностики та лікування) 
113,00 

4.2 Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 51,00 

4.3 Складання плану ортодонтичного лікування 103,00 

4.4 Аналіз  панорамної рентгенограми 86,00 

4.5  Психологічна підготовка хворого до ортодонтичного лікування 103,00 

4.6 Аналіз моделей 51,00 

4.7 Виготовлення діагностичних моделей  67,00 



4.8 Розрахунок на моделях щелеп 181,00 

4.9 Аналіз комп'ютерної 3D-томографії на електронних носіях  215,00 

4.10 Зняття м'якого зубного нальоту із зубів однієї щелепи 156,00 

4.11 Зняття зубного каменю за допомогою ультразвукового  апарату із зубів 

однієї щелепи 
443,00 

4.12 Фіксація брекет-системи (естетичні брекети) - керамічні (дуга 

стандартна, адгезивні маси світлового затвердіння) 
8 553,00 

4.13 Фіксація брекет-системи - Деймон Q (дуга стандартна, адгезивні маси 

світлового затвердіння) 
10 107,00 

4.14 Фіксація брекет-системи - Деймон CLEAR (дуга стандартна, адгезивні 

маси світлового затвердіння) 
14 250,00 

4.15 Фіксація брекет-системи - металеві (дуга стандартна, адгезивні маси 

світлового затвердіння) 
6 735,00 

4.16 Фіксація одного брекета (без брекета) 255,00 

4.17 Фіксація кожного наступного брекета (без брекета) 124,00 

4.18 Фіксація одного металевого брекета (адгезивні маси світлового 

затвердіння) 
622,00 

4.19 Фіксація одного брекета Деймон CLEAR  (адгезивні маси світлового 

затвердіння) 
1 197,00 

4.20 Фіксація одного брекета Деймон Q  (адгезивні маси світлового 

затвердіння) 
740,00 

4.21 Фіксація одного брекета керамічнного (адгезивні маси світлового 

затвердіння) 
812,00 

4.22 Зняття одного брекета 201,00 

4.23 Зняття брекетів з однієї щелепи 1 067,00 

4.24 Зняття кожного наступного брекета 65,00 

4.25 Заміна одної еластичної лігатури 174,00 

4.26 Заміна дуги Деймон 166,00 

4.27 Фіксація стандартної дуги кругла 295,00 



4.28 Фіксація стандартної дуги (без дуги) 108,00 

4.29 Фіксація стандартної дуги прямокутної 307,00 

4.30 Фіксація стандартної дуги ТМА 399,00 

4.31 Фіксація реверсійної дуги 436,00 

4.32 Фіксація дуги з 1 або 2 вигинами 260,00 

4.33 Фіксація стальної  дуги 283,00 

4.34 Фіксація одної ланки еластичного ланцюжка 112,00 

4.35 Фіксація металевої лігатури до брекета 147,00 

4.36 Фіксація ретейнера на 6 зубів 982,00 

4.37 Фіксація еластичних тяг 150,00 

4.38 Фіксація щічної трубки 563,00 

4.39 Вибіркове пришліфування горбиків зубів 109,00 

4.40 Сепарація зубів 107,00 

4.41 Зняття відбитків щелеп альгінатною масою 38,00 

4.42 Виготовлення діагностичної моделі з гіпсу  57,00 

4.43  Перебазування ортодонтичного апарата 513,00 

4.44 Виготовлення, припасування та здача апарата з різними елементами 836,00 

4.45 Виготовлення, припасування та здача апарата з гвинтом тримірним 1 667,00 

4.46 Виготовлення, припасування та здача апарата з гвинтом універсальним 990,00 

4.47 Виготовлення, припасування та здача апарата з гвинтом 

мікросекційним 
1 043,00 

4.48 Виготовлення, припасування та здача апарата з гвинтом секційним 

двухкомпонентним 
1 367,00 

4.49 Виготовлення, припасування та здача ретенційного апарата 1 010,00 

4.50 Активація ортодонтичного апарата  100,00 

4.51 Лагодження протезу або його корекція 385,00 



4.52 Лагодження протезу з кріпленням вестибулярної дуги з двома петлями 412,00 

4.53 Лагодження протезу з кріпленням кламера 406,00 

4.54 Лагодження протезу з кріпленням рукоподібної пружини 409,00 

4.55 Лагодження протезу з кріпленням штофхача 409,00 

4.56 Лагодження протезу з кріпленням петлі 410,00 

4.57 Зняття ортодонтичної коронки 104,00 

4.58 Фіксація замком-брекетом кнопкою лінгвальною 444,00 

4.59 Фіксація замком-кнопкою лінгвальною з вушками 441,00 

4.60 Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за 

ортодонтичними апаратами 
215,00 

4.61 Проведення вправ для жувальних м'язів 172,00 

4.62 Психотерапія для дітей та батьків під час ортодонтичного лікування 103,00 

4.63 Соціальна консультація сім'ї ортодонтичного хворого 103,00 

4.64 Виготовлення індивідуальної капи 690,00 

4.65 Зняття одного відбитку силіконовою відбитковою масою Спідекс   139,00 

4.66 Зняття одного подвійного відбитку силіконовою відбитковою масою 

Стомафлекс  
120,00 

4.67 Зняття одного відбитку силіконовою відбитковою масою Стомафлекс  98,00 

4.68 Використання ортодонтичного воску для захисту слизової оболонки 69,00 

4.69 Встановлення ортодонтичного мініімпланта 2 992,00 

4.70 Накладання оклюзійних накладок 161,00 

4.71 Зняття ортодонтичного мініімпланта 305,00 

4.72 Лігатурне зв'язування зубів 210,00 

4.73 Відкриття проміжку відкриваючою пружиною 154,00 

4.74 Закриття проміжку закриваючою пружиною 181,00 

4.75 Роз'єднання прикусу накусочною пластиною 402,00 



4.76 Надання допомоги пацієнту з особливо небезпечними інфекційними 

хворобами 
184,00 

5. Ортопедична  стоматологічна допомога 

5.1. Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фінішних 

обстежень, запланованої програми лікування) 
189,00 

5.2. Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 137,00 

5.3. Консультація лікаря без  додаткового лабораторного дослідження 69,00 

5.4. Консультація лікаря з додатковим лабораторним дослідженням 137,00 

5.5. Аналіз прицільної рентгенограми  69,00 

5.6. Аналіз панорамної рентгенограми 137,00 

5.7. Одиночна штампована металева коронка 547,00 

5.8. Штампована коронка облицьована пластмасою 882,00 

5.9. Металозахисне покриття 40,00 

5.10. Штампована коронка у мостоподібному протезі 541,00 

5.11. Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному 

протезі  
871,00 

5.12. Штампована бюгельна коронка 651,00 

5.13. Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі  725,00 

5.14. Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі 424,00 

5.15. Одиночна пластмасова коронка 590,00 

5.16. Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одномоментно 286,00 

5.17. Пластмасова коронка у мостоподібному протезі  590,00 

5.18. Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі  294,00 

5.19. Одиночна метало-пластмасова  (фотополімерна) коронка 1908,00 

5.20. Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному 

протезі 
1780,00 

5.21. Металопластмасовий зуб  (або композитний) у мостоподібному протезі 1287,00 



5.22. Одиночна фарфорова  коронка 2740,00 

5.23. Одиночна металокерамічна коронка 2411,00 

5.24. Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі  2318,00 

5.25. Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі  1870,00 

5.26. Одиночна керамічна коронка на цирконієвому каркасі 5185,00 

5.27. Одиночна цирконієва коронка на імплантаті з цирконієвим абатментом 7953,00 

5.28. Вінір 3364,00 

5.29. Вкладка керамічна 3332,00 

5.30. Металокерамічна конструкція на імплантаті 3891,00 

5.31. Одиночна лита металева коронка 1676,00 

5.32. Лита металева коронка у мостоподібному протезі (суцільнолитому) 1339,00 

5.33. Лита металева коронка у металокерамічному  протезі 1339,00 

5.34. Литий зуб у металокерамічному  протезі  950,00 

5.35. Литий зуб у мостоподібному протезі (суцільнолитому) 946,00 

5.36. Лита фасетка у мостоподібному протезі (суцільнолитому) 964,00 

5.37. Повний знімний протез (пластинковий) з пластмасовими зубами  2930,00 

5.38. Знімний частковий протез (пластинковий) з 1 зубом 2456,00 

5.39. Знімний частковий протез (пластинковий) з 2 зубами 2461,00 

5.40. Знімний частковий протез (пластинковий) з 3 зубами 2467,00 

5.41. Знімний частковий протез (пластинковий) з 4 зубами 2472,00 

5.42. Знімний частковий протез (пластинковий) з 5 зубами 2477,00 

5.43. Знімний частковий протез (пластинковий) з 6 зубами 2483,00 

5.44. Знімний частковий протез (пластинковий) з 7 зубами 2488,00 

5.45. Знімний частковий протез (пластинковий) з 8 зубами 2493,00 

5.46. Знімний частковий протез (пластинковий) з 9 зубами 2499,00 



5.47. Знімний частковий протез (пластинковий) з 10 зубами 2504,00 

5.48. Знімний частковий протез (пластинковий) з 11 зубами 2510,00 

5.49. Знімний частковий протез (пластинковий) з 12 зубами 2515,00 

5.50. Знімний частковий протез (пластинковий з корекцією протезу) з 13 

зубами 
2520,00 

5.51. Повний знімний протез (пластинковий) з імпортної сировини 3255,00 

5.52. Знімний частковий протез (пластинковий) з імпортної сировини з 1 

зубом 
2666,00 

5.53. Знімний частковий протез (пластинковий) з імпортної сировини з 2 

зубами 
2678,00 

5.54. Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 3 

зубами 
2689,00 

5.55. Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 4 

зубами 
2701,00 

5.56. Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 5 

зубами 
2713,00 

5.57. Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 6 

зубами 
2724,00 

5.58.  Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 7 

зубами 
2736,00 

5.59. Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 8 

зубами 
2747,00 

5.60.  Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 9 

зубами 
2759,00 

5.61. Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 10 

зубами 
2770,00 

5.62. Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 11 

зубами 
2782,00 

5.63.  Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 12 

зубами 
2794,00 



5.64. Знімний частковий протез (пластинковий)  з імпортної сировини з 13 

зубами 
2805,00 

5.65. Бюгельний протез на вогнетривкій  моделі з пластмасовими зубами (1 

зуб) 
6898,00 

5.66. Бюгельний протез на вогнетривкій  моделі з пластмасовими зубами (2 

зуба)  
6908,00 

5.67. Бюгельний протез на вогнетривкій  моделі з пластмасовими зубами (3 

зуба)  
6917,00 

5.68. Бюгельний протез на вогнетривкій  моделі з пластмасовими зубами (4 

зуба) 
6927,00 

5.69. Бюгельний протез на вогнетривкій  моделі з пластмасовими зубами (5 

зубів) 
6936,00 

5.70. Бюгельний протез на вогнетривкій  моделі з пластмасовими зубами (6 

зубів) 
6945,00 

5.71. Бюгельний протез на вогнетривкій  моделі з пластмасовими зубами (7 

зубів) 
6955,00 

5.72. Бюгельний протез на вогнетривкій  моделі з пластмасовими зубами (8 

зубів) 
6964,00 

5.73. Бюгельний протез на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами з 

замковим кріпленням (1 зуб) 
8215,00 

5.74. Бюгельний протез на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами з 

замковим кріпленням (2 зуба) 
8224,00 

5.75. Бюгельний протез  на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами з 

замковим кріпленням (3 зуба) 
8233,00 

5.76. Бюгельний протез на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами з 

замковим кріпленням (4 зуба) 
8243,00 

5.77. Бюгельний протез на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами з 

замковим кріпленням (5 зубів) 
8252,00 

5.78. Бюгельний протез на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами з 

замковим кріпленням (6 зубів) 
8262,00 

5.79. Бюгельний протез на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами з 

замковим кріпленням (7 зубів) 
8271,00 



5.80. Бюгельний протез на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами з 

замковим кріпленням (8 зубів) 
8280,00 

5.81. Припасування каркаса бюгельного протеза з двома і більше 

опорноутримуючими кламерами 
285,00 

5.82. Знімний  повний протез на вогнетривкій  моделі  (базис литий) 7091,00 

5.83. Знімний  частковий протез на вогнетривкій  моделі (базис литий)  з 1 

зубом 
6947,00 

5.84. Знімний  частковий протез  на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 2 

зубами 
6958,00 

5.85. Знімний  частковий протез  на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 3 

зубами 
6969,00 

5.86. Знімний  частковий протез на вогнетривкій  моделі (базис литий)  з 4 

зубами 
6980,00 

5.87. Знімний  частковий протез  на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 5 

зубами 
6991,00 

5.88. Знімний  частковий протез  на вогнетривкій  моделі (базис литий)  з 6 

зубами 
7002,00 

5.89. Знімний  частковий протез на вогнетривкій  моделі (базис литий)  з 7 

зубами 
7013,00 

5.90. Знімний  частковий протез  на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 8 

зубами 
7025,00 

5.91. Знімний  частковий протез  на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 9 

зубами 
7036,00 

5.92. Знімний  частковий протез на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 10 

зубами 
7047,00 

5.93. Знімний  частковий протез  на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 11 

зубами 
7058,00 

5.94. Знімний  частковий протез на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 12 

зубами 
7069,00 

5.95. Знімний  частковий протез  на вогнетривкій  моделі (базис литий) з 13 

зубами 
7080,00 

5.96. Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси 233,00 



5.97. Знімний повний безпосередній (імедіат) протез 2161,00 

5.98. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 1 зубом 2089,00 

5.99. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 2 зубами 2095,00 

5.100. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 3 зубами 2100,00 

5.101. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 4 зубами 2106,00 

5.102. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 5  зубами 2112,00 

5.103. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 6 зубами 2117,00 

5.104. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 7 зубами 2123,00 

5.105. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 8 зубами 2128,00 

5.106. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 9 зубами 2134,00 

5.107. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез  з 10 зубами 2140,00 

5.108. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез з 11 зубами 2145,00 

5.109. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез з 12 зубами 2151,00 

5.110. Знімний частковий безпосередній (імедіат) протез з 13 зубами 2156,00 

5.111. Виготовлення знімного повного протезу з термопластичного матеріалу 

Поліан ІС 
3929,00 

5.112.  Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 1 зубом 
3416,00 

5.113.  Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 2 зубами 
3423,00 

5.114. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 3 зубами 
3430,00 

5.115.  Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 4 зубами 
3437,00 

5.116. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 5 зубами 
3443,00 

5.117. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 6 зубами 
3450,00 



5.118. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 7 зубами 
3457,00 

5.119. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 8 зубами 
3463,00 

5.120. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 9 зубами 
3470,00 

5.121. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 10 зубами 
3477,00 

5.122. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 11 зубами 
3484,00 

5.123. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 12 зубами 
3490,00 

5.124. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Поліан ІС з 13 зубами 
3497,00 

5.125. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 1 зубом 
3620,00 

5.126. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс  з 2 зубами 
3628,00 

5.127. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс  з 3 зубами 
3635,00 

5.128. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 4 зубами 
3643,00 

5.129. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 5 зубами 
3650,00 

5.130. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 6 зубами 
3658,00 

5.131. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс  з 7 зубами 
3665,00 

5.132. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 8 зубами 
3672,00 

5.133. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 9 зубами 
3680,00 



5.134. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 10 зубами 
3687,00 

5.135. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 11 зубами 
3695,00 

5.136. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 12 зубами 
3702,00 

5.137. Виготовлення знімного часткового протезу з термопластичного 

матеріалу Бре Флекс з 13 зубами 
3709,00 

5.138. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс з 1 зубом 
6002,00 

5.139. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс з 2 зубами 
6009,00 

5.140. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс з 3 зубами 
6016,00 

5.141. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс з 4 зубами 
6022,00 

5.142. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс з 5 зубами 
6029,00 

5.143. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс з 6 зубами 
6036,00 

5.144. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс з 7 зубами 
6042,00 

5.145. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс з 8 зубами 
6049,00 

5.146. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс із замковим кріпленням з 1 зубом 
6861,00 

5.147. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс із замковим кріпленням з 2 зубами 
6867,00 

5.148. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс із замковим кріпленням з 3 зубами 
6874,00 

5.149. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс  із замковим кріпленням з 4 зубами 
6881,00 



5.150. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс із замковим кріпленням з 5 зубами 
6887,00 

5.151. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс із замковим кріпленням з 6 зубами 
6894,00 

5.152. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс  із замковим кріпленням з7 зубами 
6901,00 

5.153. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Бре Флекс із замковим кріпленням з 8 зубами 
6908,00 

5.154. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Поліан ІС із замковим кріпленням з 1 зубом 
6986,00 

5.155. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Поліан ІС із замковим кріпленням з 2 зубами 
6992,00 

5.156. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Поліан ІС із замковим кріпленням з 3 зубами 
6999,00 

5.157. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Поліан ІС  із замковим кріпленням з 4 зубами 
7006,00 

5.158. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Поліан ІС із замковим кріпленням з 5 зубами 
7012,00 

5.159. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Поліан ІС із замковим кріпленням з 6 зубами 
7019,00 

5.160. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Поліан ІС із замковим кріпленням з 7 зубами 
7026,00 

5.161. Виготовлення  бюгельного протезу з термопластичного матеріалу Біо 

Дентапласт та Поліан ІС із замковим кріпленням з 8 зубами 
7033,00 

5.162. Куксова штифтова вкладка 588,00 

5.163. Куксова штифтова вкладка з попереднім вилученням із кореня зуба 

штифтових конструкцій 
759,00 

5.164. Вкладка, виготовлена лабораторно (пластмасова) 789,00 

5.165. Вкладка, виготовлена лабораторно (металева) 819,00 

5.166. Виготовлення литого зуба з пластмасовою фасеткою в бюгельному 

протезі на вогнетривкій моделі 
509,00 



5.167. Виготовлення кламера опорноутримуючого як окрема послуга 338,00 

5.168. Виготовлення кламера гнутого як окрема послуга 24,00 

5.169. Спайка металевих конструкцій 76,00 

5.170. Виготовлення лапки 85,00 

5.171. Лагодження знімних протезів: перелому базису 313,00 

5.172. Лагодження знімних протезів: два переломи на одному базисі 363,00 

5.173. Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба 436,00 

5.174. Лагодження знімних протезів: кріплення двох зубів 455,00 

5.175. Лагодження знімних протезів: кріплення трьох зубів 474,00 

5.176. Лагодження знімних протезів: кріплення чотирьох зубів 493,00 

5.177. Лагодження знімних протезів: кріплення одного кламера 495,00 

5.178. Лагодження знімних протезів: кріплення двох  кламерів 515,00 

5.179. Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба і одного кламера 628,00 

5.180. Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба і лагодження 

перелому базису 
625,00 

5.181. Лагодження знімних протезів: кріплення двох зубів і лагодження 

перелому базису 
662,00 

5.182. Клінічне перебазування знімного протезу ( з корекцією) 779,00 

5.183. Лабораторне перебазування  знімного протезу (з корекцією) 1421,00 

5.184. Зняття суцільнолитої коронки 302,00 

5.185. Зняття штампованої коронки 72,00 

5.186. Зняття металокерамічної коронки 302,00 

5.187. Зняття металопластмасової коронки 302,00 

5.188. Вибіркове пришліфування зубів як самостійний вид допомоги 258,00 

5.189. Повторне цементування коронки цементом  Кетак-Цем 219,00 

5.190. Повторне цементування коронки цементом  Уні-Цем 185,00 



5.191. Відновлення пластмасового облицювання 253,00 

5.192. Відновлення керамічного облицювання 776,00 

5.193. Зняття подвійного відбитку силіконовою відбитковою масою Спідекс  344,00 

5.194. Зняття подвійного відбитку асиліконовою відбитковою масою типу 

Еліт НD, 3М Express    
428,00 

5.195. Зняття допоміжного відбитку  гіпсом   63,00 

5.196. Зняття відбитку силіконовою відбитковою масою Спідекс   108,00 

5.197. Зняття подвійного відбитку силіконовою відбитковою масою 

Стомафлекс  
111,00 

5.198. Зняття відбитку силіконовою відбитковою масою Стомафлекс  84,00 

5.199. Зняття відбитку альгінатною відбитковою масою Упін  89,00 

5.200. Корекція знімного протезу як самостійний вид допомоги 243,00 

5.201. Виготовлення вогнетривкої моделі  669,00 

5.202. Замкове кріплення як окрема послуга 958,00 

5.203. Фіксація вкладки фотополімерною масою Релайкс U200 кликер  364,00 

5.204. Виготовлення індивідуальної ложки з фотополімерного матеріалу Elite 

LC Tray 
229,00 

5.205. Металокерамічна коронка на прямому абатменті 4459,00 

5.206. Металокерамічна коронка на кутовому абатменті 4584,00 

5.207. Керамічна коронка з ясеневою масою 3664,00 

5.208. Керамічний зуб на цирконії 4359,00 

5.209. Керамічна коронка на цирконії в мостоподібному протезі на 

цирконієвому абатменті 
7620,00 

5.210. Цирконієва вкладка 3711,00 

5.211. Коронка цирконієва - повна анатомія 4764,00 

5.212. Зуб цирконієвий - повна анатомія 4123,00 

5.213. Коронка цирконієва - повна анатомія на цирконієвому абатменті 6974,00 



5.214. Коронка цирконієва - повна анатомія на металевій платформі 5598,00 

5.215. Керамічна коронка на пресованому керамічному каркасі 4235,00 

5.216. Зуб керамічний на пресованому керамічному каркасі 3891,00 

5.217. Повний знімний протез на одному імплантаті 17966,00 

5.218. Повний знімний протез на двох імплантатах 27650,00 

5.219. Повний знімний протез на трьох імплантатах 37333,00 

5.220. Повний знімний протез на чотирьох імплантатах 47017,00 

5.221. Зняття одного відбитку  відбитковою масою Репін  101,00 

5.222. Цементування коронки цементом  Кетак-Цем 227,00 

5.223. Цементування коронки цементом Адгезор  162,00 

5.224. Виготовлення діагностичної моделі 209,00 

5.225. Ретракція ясен 163,00 

5.226. Ізоляція торуса 38,00 

5.227. Виготовлення армованого базису сідло (сітка) для знімного протеза як 

окрема послуга 

2503,00 

5.228. Виготовлення одного керамічного облицювання в бюгельному протезі 

із замковим кріпленням як окрема послуга 

1348,00 

6. Послуги фізіотерапевтичного кабінету  

6.1. УВЧ-терапія (одна процедура) 37,00 

6.2 Місцеве УФ-опромінювання (одна процедура) 38,00 

6.3 Ультрозвукова терапія (одна процедура) 63,00 

6.4 Ультрафонофорез (одна процедура) декасан з тетрацикліном 77,00 

6.5 Ультрафонофорез (одна процедура) з глюконатом кальцію 77,00 

6.6 Ультрафонофорез (одна процедура) з аскорбіновою кислотою 78,00 

6.7 Ультрафонофорез (одна процедура) з гідрокартизоном  78,00 

6.8 Ультрафонофорез (одна процедура) з гепаріном 77,00 

6.9 Ультрафонофорез (одна процедура) з оксоліном 76,00 



6.10. Ультрафонофорез (одна процедура) з метилурацином 77,00 

6.11 Ультрафонофорез (одна процедура) з амінокапроновою кислотою 76,00 

6.12 Опромінювання іншими джерелами світла: лазер (одна процедура) 40,00 

6.13 Магнітолазерна терапія (одна процедура) 39,00 

7. Послуги рентгенкабінету  

7.1 Рентгенограма зуба (прицільна) 60,00 

8. Інші послуги  

8.1 Антисептична обробка порожнини рота 20,00 

 

 

   В.о. керуючого справами виконкому                   Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент охорони здоров’я 

  

Юкельсон Альбіна Олександрівна 

 

Заступник головного бухгалтера ЦБ-ФС 

 

 

 

 

 

 

 


