
 

Додаток 1 

до рішення двадцять третьої сесії 

обласної ради сьомого скликання 

22 травня 2020 року  № 94-23/VІІ 

 

 

ТИМЧАСОВІ  ТАРИФИ 

на платні стоматологічні ортопедичні послуги, що надаються  

Комунальним  некомерційним підприємством  

«Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка»  

Чернігівської обласної ради 

 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДIЛ 

1.  Порада, якщо хворий звернувся тільки  за 

порадою 

порада 31,40 

2.  Консультація  (запис огляду та поради , наданої 

на прохання лікаря ,який лікує, іншим лікарем на 

предмет спеціальної оцінки стану та подальшого 

лікування) 

консультація 70,50 

3.  Обстеження хворого при наявностi зубiв 

 з урахуванням аналізу  прицільної 

рентгенограми  

обстеження 90,10 

4.  Обстеження хворого при наявностi зубiв з 

урахуванням аналізу   панорамної  рентгенограми 

обстеження 99,50 

5.  Обстеження хворого при вiдсутностi зубiв обстеження 50,70 

НЕЗНIМНI ПРОТЕЗИ 

Виготовлення литих вкладок 

6.  Лита вкладка із хромокобальтового сплаву 

(прямий метод) 

штука 340,30 

7.  Лита вкладка із хромокобальтового сплаву  

(непрямий метод) 

штука 365,20 

8.  Вкладка пластмасова  (непрямий метод) штука 443,70 

9.  Лита вкладка з дорогоцінного металу  

(клінічний метод) 

штука 383,90 

10.  Лита вкладка з дорогоцінного металу  

(лабораторний метод) 

штука 418,20 

11.  Розбірна коренева куксова вкладка 

(непрямий метод) 

штука 596,80 

12.  Коренева куксова вкладка  (1 штифт) штука 295,30 

13.  Коренева куксова вкладка  (2 штифта) штука 339,10 

Виготовлення незнімних штамповано- паяних протезів 

14.  Штампована коронка iз сталi (одинарна) штука 273,20 

15.  Штампована коронка iз сталi з нітрид-титановим 

покриттям (одинарна) 

штука 322,20 

16.  Штампована коронка iз дорогоцінного металу 

(одинарна) 

штука 453,90 

17.  Штампована коронка за Бородюком 

(комбінована) (одинарна) 

штука 636,70 

18.  Штампована коронка за Бородюком 

(комбінована) з нітрид-титановим покриттям 

(одинарна) 

штука 701,70 



 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

19.  Штампована коронка за Бородюком  (комбінова) 

з дорогоцінного металу (одинарна) 

штука 979,80 

20.  Штампована коронка iз сталi з покриттям лаком 

(типу Еда) і пластмасовим облицюванням 

(одинарна) 

штука 500,50 

21.  Штампована коронка iз сталi з покриттям лаком 

(типу Еда) і пластмасовим облицюванням та 

нітрид-титановим покриттям (одинарна) 

штука 540,00 

22.  Штампована коронка iз дорогоцінного металу  

з пластмасовим облицюванням (одинарна) 

штука 663,00 

23.  Штампована бюгельна коронка  із сталі пiд 

опорний кламер (одинарна) 

штука 342,80 

24.  Штампована бюгельна коронка із сталі пiд 

опорний кламер з нітрид-титановим покриттям 

(одинарна)  

штука 377,10 

25.  Телескопiчна коронка (одинарна) штука 548,60 

26.  Телескопiчна коронка з нітрид-титановим 

покриттям (одинарна) 

штука 596,20 

Виготовлення незнімних протезів із пластмаси 

27.  Коронка пластмасова  (одинарна) штука 328,00 

Виготовлення незнімних суцільнолитих протезів 

28.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  

(одинарна) 

штука 804,10 

29.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  

з нітрид-титановим покриттям  (одинарна ) 

штука 855,70 

30.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  пiд 

опорно-утримуючий кламер (одинарна ) 

штука 804,10 

31.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  пiд 

опорно-утримуючий кламер з нітрид-титановим 

покриттям  (одинарна ) 

штука 855,10 

32.  Лита коронка iз дорогоцінного металу  

(одинарна) 

штука 729,70 

33.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  

з пластмасовим облицюванням  (одинарна) 

штука 964,50 

34.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  

з пластмасовим облицюванням та нітрид-

титановим покриттям (одинарна) 

штука 1037,20 

35.  Лита коронка iз дорогоцінного металу  

з пластмасовим облицюванням  (одинарна) 

штука 969,60 

Виготовлення металокерамічних протезів 

36.  Металокерамiчна коронка  (одинарна) штука 1714,60 

37.  Металокерамічна коронка на імплантат 

з використанням відбиткових трансферів 

штука 3542,40 

38.  Траенсфер для виготовлення металокерамічної 

коронки на імплантат з використанням 

відбиткових трансферів 

штука 625,00 

39.  Тимчасова коронка для металокерамічних 

конструкцій 

штука 262,90 

Виготовлення керамічних безметалевих протезів на каркасах із диоксиду цирконія 

40.  Керамічна коронка  (Мерон)(одинарна) штука 3133,80 

41.  Керамічна коронка (G-Ctm link)(одинарна) штука 3418,10 
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Виготовлення  литих штифтових зубів 

42.  Штифтовий литий зуб  із сталі з пластмасовою 

фасеткою 

штука 571,70 

43.  Штифтовий литий зуб із сталі  з пластмасовою 

фасеткою та нітрид-титановим покриттям  

штука 623,30 

44.  Штифтовий литий  зуб iз дорогоцінного металу  

з пластмасовою фасеткою 

штука 892,00 

Виготовлення мостоподібних незнімних штамповано-паяних протезів 

45.  Штамповано-паяний протез iз сталi протез 54,40 

46.  Штампована коронка iз сталi (в протезі) штука 275,60 

47.  Штампована коронка iз сталi з нітрид-титановим 

покриттям (в протезі) 

штука 321,00 

48.  Штампована коронка за Бородюком 

(комбінована) (в протезі) 

штука 634,90 

49.  Штампована коронка за Бородюком 

(комбінована) з нітрид-титановим покриттям)  

(в протезі) 

штука 700,10 

50.  Штампована коронка iз сталi з покриттям лаком 

(типу Еда) і пластмасовим облицюванням 

(в протезі) 

штука 499,30 

51.  Штампована коронка iз сталi з покриттям лаком 

(типу Еда) і пластмасовим облицюванням та 

нітрид-титановим покриттям (в протезі) 

штука 539,00 

52.  Штампована бюгельна коронка  із сталі пiд 

опорний кламер (в протезі)  

штука 341,60 

53.  Штампована бюгельна коронка із сталі пiд 

опорний кламер з нітрид-титановим покриттям 

(в протезі) 

штука 375,90 

54.  Телескопiчна коронка (в протезі) штука 546,30 

55.  Телескопiчна коронка з нітрид-титановим 

покриттям (в протезі)  

штука 593,90 

Виготовлення проміжних частин  штамповано-паяних протезів із сталі 

56.  Литий зуб iз сталi штука 235,60 

57.  Литий зуб iз сталi з нітрид-титановим покриттям  штука 279,80 

58.  Литий зуб iз сталi з пластмасовою фасеткою штука 417,70 

59.  Литий зуб iз сталi з пластмасовою фасеткою та 

нітрид-титановим покриттям  

штука 478,00 

60.  Лита лапка для литого стального зуба штука 74,00 

61.  Штамповано-паяний протез iз дорогоцінного 

металу 

протез 73,90 

62.  Штампована коронка iз дорогоцінного металу 

(в протезі) 

штука 452,70 

63.  Штампована коронка iз дорогоцінного металу  

з пластмасовим облицюванням  (в протезі)  

штука 661,80 

64.  Штампована коронка за Бородюком  (комбінова ) 

з дорогоцінного металу  (в протезі) 

штука 978,00 

 Виготовлення проміжних частин  штамповано-паяного протезу 

 iз дорогоцінного металу 

65.  Литий зуб iз дорогоцінного металу  штука 336,80 

66.  Литий зуб iз дорогоцінного металу  

з пластмасовою фасеткою  

штука 576,80 
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67.  Лита лапка для литого зуба iз дорогоцінного 

металу   

штука 123,70 

68.  Пластмасовий мостоподiбний протез  

(коронка та зуб) 

протез 533,90 

Виготовлення проміжних частин пластмасового протезу 

69.  Додаткова коронка  штука 197,50 

70.  Додатковий зуб штука 133,90 

Виготовлення суцільнолитого мостоподібного протезу 

із хромокобальтового сплаву 

71.  Суцiльнолитий мостоподiбний протез без уступа протез 319,00 

72.  Суцiльнолитий мостоподiбний протез з уступом протез 377,80 

73.  Суцiльнолитий мостоподiбний протез при 

наявностi iмплантанту 

протез 309,10 

74.  Виготовлення гiпсової моделi для суцiльно-литих 

протезiв з хромокобальтового сплаву або 

дорогоцінного металу  

модель 231,30 

75.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  

в протезі 

штука 707,90 

76.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  

з нітрид-титановим покриттям  в протезі 

штука 759,40 

77.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  

з пластмасовим облицюванням  в протезі 

штука 862,90 

78.  Лита коронка iз хромокобальтового сплаву  

з пластмасовим облицюванням та нітрид-

титановим покриттям в протезі 

штука 935,60 

Виготовлення проміжних частин суцільнолитого мостоподібного  протезу  

із хромокобальтового сплаву 

79.  Литий зуб суцiльнолитого протеза  

з хромокобальтового сплаву  

штука 266,50 

80.  Литий зуб iз хромокобальтового сплаву  та 

нітрид-титановим покриттям  

штука 306,30 

81.  Литий зуб iз хромокобальтового сплаву  

з пластмасовим облицюванням  

штука 404,00 

82.  Литий зуб iз хромокобальтового сплаву   

з пластмасовим облицюванням та нітрид-

титановим покриттям  

штука 449,30 

Виготовлення суцільнолитого мостоподібного протезу 

із дорогоцінного металу 

83.  Суцiльнолитий мостоподiбний протез 

iз дорогоцінного металу  без уступа 

протез 436,50 

84.  Суцiльнолитий мостоподiбний протез 

iз дорогоцінного металу  з уступом 

протез 504,80 

85.  Суцiльнолитий мостоподiбний протез 

iз дорогоцінного металу  при наявностi 

iмплантанту 

протез 426,60 

86.  Лита коронка iз дорогоцінного металу в протезі штука 681,40 

87.  Лита коронка iз дорогоцінного металу  з 

пластмасовим облицюванням в протезі 

штука 886,50 
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Виготовлення проміжних частин суцільнолитого мостоподібного  протезу  

із дорогоцінного металу 

88.  Литий зуб iз дорогоцінного металу  

суцiльнолитого протеза 

штука 314,80 

89.  Литий зуб iз дорогоцінного металу  

з пластмасовим облицюванням суцільнолитого 

протеза 

штука 431,80 

Виготовлення суцільнолитого металокерамічного протезу 

90.  Суцiльнолитий металокерамiчний протез  без 

уступа 

протез 336,20 

91.  Суцiльнолитий металокерамiчний протез 

 з уступом 

протез 395,00 

92.  Суцiльнолитий металокерамiчний протез при 

наявностi iмплантанту 

протез 326,70 

93.  Постiйна величина при виготовленнi 

металокерамiчного протезу 

 модель 265,50 

94.  Металокерамічна коронка в протезі штука 1645,80 

95.  Металокерамічна коронка на імплантат 

з використанням відбиткових трансферів 

штука 3463,10 

96.  Трансфер для виготовлення металокерамічної 

коронки на імплантат з використанням 

відбиткових трансферів 

штука 625,00 

Виготовлення проміжних частин суцільнолитого металокерамічного протезу 

97.  Зуб в металокерамiчному протезi штука 1440,70 

Виготовлення керамічних безметалевих протезів на каркасах із диоксиду цирконія  

98.  Керамічний мостоподібний протез  з уступом протез 293,70 

99.  Постiйна величина при виготовленні керамічного 

безметалевого протеза на каркасах із диоксиду 

цирконія 

 модель 265,50 

100.  Керамічна коронка в протезі (Мерон) штука 3133,80 

101.  Керамічна коронка в протезі (G-Ctm link) штука 3418,10 

Виготовлення проміжних частин керамічних безметалевих протезів на каркасах 

із диоксиду цирконія 

102.  Керамічний зуб штука 2898,90 

Додаткові роботи до незнімних  паяних протезів 

103.  Спайка 2-х коронок iз сталi спайка 79,80 

104.  Спайка 2- х коронок iз сталi з нітрид-титановим 

покриттям  

спайка 84,70 

105.  Спайка 3-х коронок iз сталi  спайка 118,60 

106.  Спайка 3-х коронок iз сталi з нітрид-титановим 

покриттям  

спайка 128,50 

107.  Спайка 4-х коронок iз сталi  спайка 157,40 

108.  Спайка 4-х коронок iз сталi з нітрид-титановим 

покриттям  

спайка 172,20 

109.  Спайка 5-ти коронок iз сталi  спайка 196,20 

110.  Спайка 5-ти коронок iз сталi з нітрид-титановим 

покриттям  

спайка 215,90 

 

111.   Спайка 6 -ти коронок iз сталi спайка 234,90 

112.  Спайка 6-ти коронок iз сталi з нітрид-титановим 

покриттям  

спайка 259,70 

113.  Спайка 2-х коронок iз дорогоцінного металу  Спайка 99,50 

114.  Спайка 3-х коронок iз дорогоцінного металу  Спайка 148,80 
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115.  Спайка 4-х коронок iз дорогоцінного металу  Спайка 198,10 

116.  Спайка 5-ти коронок iз дорогоцінного металу  Спайка 247,40 

117.  Спайка 6-ти коронок iз дорогоцінного металу  Спайка 296,70 

ЗНIМНI ПРОТЕЗИ 

Виготовлення пластинчатих протезів                 

118.  Частковий пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами (пластмаса типу фторакс) 

протез 723,30 

119.  Частковий пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами (пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 760,10 

120.  Зуб пластмасовий у частковому протезi 

(імпортного виробництва) 

штука 22,70 

121.  Зуб пластмасовий у частковому протезi 

(вітчизняного виробництва ) 

штука 14,90 

122.  Iмідiат протез (пластмаса типу фторакс) протез 561,70 

123.  Iмідiат протез (пластмаса типу вілакрил Н+)  протез 568,60 

124.  Повний пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами вітчизняного виробництва  

(пластмаса типу фторакс) 

протез 1118,10 

125.  Повний пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами вітчизняного виробництва  

(пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 1128,70 

126.  Повний пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами імпортного виробництва  

(пластмаса типу фторакс) 

протез 1227,30 

127.  Повний пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами імпортного виробництва  

(пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 1238,00 

128.  Повний пластинчатий протез з ускладненою 

постановкою пластмасових зубiв вітчизняного 

виробництва у  анатомічному артикуляторi 

(пластмаса типу фторакс) 

протез 1269,30 

129.  Повний пластинчатий протез з ускладненою 

постановкою пластмасових зубiв вітчизняного 

виробництва у  анатомічному артикуляторi 

(пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 1280,00 

130.  Повний пластинчатий протез з ускладненою 

постановкою пластмасових зубiв імпортного 

виробництва у  анатомічному артикуляторi 

(пластмаса типу фторакс) 

протез 1378,50 

131.  Повний пластинчатий протез з ускладненою 

постановкою пластмасових зубiв імпортного 

виробництва у  анатомічному артикуляторi 

(пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 1389,20 

132.  Боксерська шина протез 674,50 

Виготовлення пластинчатих протезів з термопласту                  

133.  Частковий пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами з термопласту 

протез 1181,90 

134.  Зуб пластмасовий (імпортного виробництва)  

у частковому протезi з термопласту 

штука 27,00 

135.  Зуб пластмасовий (вітчизняного виробництва)  

у частковому протезi з термопласту  

штука 19,20 

136.  Iмедiат протез з термопласту протез 779,40 
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137.  Повний пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами (вітчизняного виробництва) з термопласту 

протез 1644,60 

138.  Повний пластинчатий протез з пластмасовими 

зубами (імпортного виробництва) з термопласту 

протез 1753,90 

Додаткові роботи до пластинчатих протезів 

139.  Виготовлення iндивiдуальної ложки на верхню 

щелепу з самотвердіючої пластмаси  

(пластмаса типу фторакс) 

штука 242,20 

140.  Виготовлення iндивiдуальної ложки на верхню 

щелепу з самотвердіючої пластмаси  

(пластмаса  типу вілакрил Н+) 

штука 258,10 

141.  Виготовлення iндивiдуальної ложки на нижню 

щелепу з самотвердіючої пластмаси  

(пластмаса типу фторакс) 

штука 262,00 

142.  Виготовлення iндивiдуальної ложки на нижню 

щелепу з самотвердіючої пластмаси  

(пластмаса  типу вілакрил Н+) 

штука 277,90 

143.  Згинання, установлення в базис стальної 

арматури і моделювання базису армованого 

протезу 

протез 96,00 

144.  Виготовлення, крiплення та видалення iзоляцiї 

для торуса  

штука 18,20 

145.  Армiрування протезу протез 655,10 

146.  Добiр некомплектних зубiв на 1 протез 3,90 

147.  Виготовлення еластичної підкладки до базису 

протеза 

штука 197,10 

148.  Виготовлення і встановлення гнутого кламера 

iз сталi 

штука 17,40 

149.  Виготовлення гнутого кламера iз сталi з нітрид-

титановим покриттям 

штука  23,00 

150.  Виготовлення і установлення гнутого кламера 

iз дорогоцінного металу  

штука 21,30 

151.  Виготовлення гнутого кламера за Кеменi штука 67,40 

152.  Виготовлення стальної литої штанги за Румпелем  штука 180,90 

153.  Виготовлення пластмасової капи  

(пластмаса типу Фторакс) 

ланка  85,40 

154.  Виготовлення пластмасової капи  

(пластмасса Віакрил Н+) 

ланка 86,30 

155.  Литий кламер (опорно-утримуючий) штука 167,20 

Ремонт знімних пластинчатих  протезів (самотвердіючою масою) 

156.  Клiнiчне перебазування старого знiмного 

часткового протеза (пластмаса типу фторакс) 

протез 117,50 

157.  Клiнiчне перебазування старого знiмного 

часткового протеза (пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 127,10 

158.  Клiнiчне перебазування старого  повного 

знiмного протеза (пластмаса типу фторакс) 

протез 137,80 

159.  Клiнiчне перебазування старого повного знiмного 

протеза (пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 147,30 

160.  Лабораторне перебазування старого повного 

знiмного протеза (пластмаса типу фторакс) 

протез 352,60 
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161.  Лабораторне перебазування старого повного 

знiмного протеза (пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 365,30 

162.  Корекцiя старого знiмного протеза протез 29,60 

163.  Перелом базиса протез 188,90 

164.  Два переломи в одному базисi протез 211,90 

165.  Кріплення 1 зуба (вітчизняного виробництва)  протез 266,00 

166.  Кріплення 1 зуба (імпортного виробництва)  протез 273,80 

167.  Кріплення 2 зубiв (вітчизняного виробництва) протез 296,80 

168.  Кріплення 2 зубiв (імпортного виробництва)   протез 312,40 

169.  Кріплення 3 зубiв (вітчизняного виробництва) протез 325,40 

170.  Кріплення 3 зубiв (імпортного виробництва)   протез 348,80 

171.  Кріплення 4 зубiв (вітчизняного виробництва) протез 351,30 

172.  Кріплення 4 зубiв (імпортного виробництва)  протез 382,50 

173.  Кріплення одного кламера протез 263,20 

174.  Кріплення двох кламерiв протез 294,90 

175.  Кріплення 1 зуба вітчизняного виробництва   

та 1 кламера  

протез 282,10 

176.  Кріплення 1 зуба імпортного виробництва   

та 1 кламера  

протез 289,90 

177.  Кріплення 1 зуба вітчизняного виробництва   

при ремонті перелому базису  

протез 281,60 

178.  Кріплення 1 зуба імпортного виробництва   

при ремонті перелому базису  

протез 289,40 

179.  Кріплення 2 зубiв вітчизняного виробництва  

і ремонт перелому базису  

протез 305,30 

180.  Кріплення 2 зубiв імпортного виробництва  

і ремонт перелому базису  

протез 320,90 

Ремонт знімних пластинчатих  протезів  з  термопласти 

181.  Перелом базиса протез 209,00 

182.  Два переломи в одному базисi протез 225,80 

183.  Кріплення 1 зуба (вітчизняного виробництва)  протез 288,20 

184.  Кріплення 1 зуба (імпортного виробництва)  протез 296,00 

185.  Кріплення 2 зубiв (вітчизняного виробництва) протез 312,50 

186.  Кріплення 2 зубiв (імпортного виробництва)   протез 328,20 

187.  Кріплення 3 зубiв (вітчизняного виробництва) протез 334,70 

188.  Кріплення 3 зубiв (імпортного виробництва)   протез 358,10 

189.  Кріплення 4 зубiв (вітчизняного виробництва) протез 354,20 

190.  Кріплення 4 зубiв (імпортного виробництва)  протез 385,40 

191.  Кріплення одного кламера протез 295,40 

192.  Кріплення двох кламерiв протез 323,40 

193.  Кріплення 1 зуба вітчизняного виробництва   

та 1 кламера  

протез 317,00 

194.  Кріплення 1 зуба імпортного виробництва   

та 1 кламера  

протез 324,80 

195.  Кріплення 1 зуба вітчизняноговиробництва   

при ремонті перелому базиса  

протез 305,20 

196.  Кріплення 1 зуба імпортного виробництва    

при ремонті перелому базиса 

протез 313,00 

197.  Кріплення 2-х зубів вітчизняного виробництва   

при ремонті перелому базиса 

протез 323,00 
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198.  Кріплення 2-х зубів імпортного виробництва   

при ремонті перелому базиса 

протез 338,60 

Виготовлення простих бюгельних протезів  (хромокобальтовий сплав) 

199.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами 

(моделювання на гiпсовiй моделi,  пластмаса типу  

фторакс) 

протез 2082,20 

200.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами 

(моделювання на гiпсовiй моделi,  пластмаса типу 

вілакрил Н+) 

протез 2087,90 

201.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами та 

нітрид-титановим покриттям (моделювання на 

гiпсовiй моделi,  пластмаса типу  фторакс) 

протез 2166,70 

202.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами та 

нітрид-титановим покриттям (моделювання на 

гiпсовiй моделi,  пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 2172,40 

203.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами 

(моделювання на гiпсовiй моделi,  з термопласту 

протез 2265,80 

Виготовлення елементів простих бюгельних протезів з хромокобальтового сплаву     

( базис із пластмаси або термопласту) 

204.  Дуга верхня  штука 263,40 

205.  Дуга нижня  штука 239,80 

206.  Кламер опорно - утримуючий  штука 123,50 

207.  Кламер Роуча (Т-подібний) штука 186,10 

208.  Кламер одноплечий штука 148,20 

209.  Кламер багатоланковий (одна ланка)   ланка 35,10 

210.  Лапка опорна (додаткова) штука 32,30 

211.  Литий зуб штука 100,00 

212.  Захисна пластинка з пластмасовою фасеткою штука 185,60 

213.  Сiдло (сiтка) для крiплення базису штука 32,90 

214.  Обмежувач базиса штука 78,00 

215.  Вiдгалуження штука 52,60 

216.  Кламер Джексона штука 251,70 

217.  Кипмайдер  штука 50,90 

Виготовлення складних бюгельних протезів  (хромокобальтовий сплав ) 

218.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами та 

атачменами (моделювання на вогнетривкiй 

моделi, пластмаса типу фторакс) 

протез 3710,90 

219.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами та 

атачменами (моделювання на вогнетривкiй 

моделi, пластмаса типу вілакрил Н+) 

протез 3716,70 

220.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами та 

атачменами з нітрид-титановим покриттям 

(моделювання на вогнетривкiй моделi,  пластмаса 

типу фторакс ) 

протез 3934,20 

221.  Бюгельний протез з пластмасовими зубами та 

атачменами з нітрид-титановим покриттям 

(моделювання на вогнетривкiй моделi, пластмаса 

типу вілакрил Н+) 

протез 3939,90 

Виготовлення елементів складних бюгельних протезів з хромокобальтового сплаву 

222.  Дуга верхня передня  штука 385,40 

223.  Дуга верхня задня штука 374,70 

224.  Дуга нижня  штука 394,00 
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225.  Пластинка пiднебiння штука 717,80 

226.  Пластинка язикова штука 692,80 

227.  Кламер опорно- утримуючий штука 172,70 

228.  Кламер Роуча (Т-подібний) штука 239,60 

229.  Кламер одноплечий типа Нея штука 201,30 

230.  Кламер подвiйний штука 299,80 

231.  Кламер кiльцевий штука 285,00 

232.  Кламер Джексона штука 350,20 

233.  Одна ланка багатоланкового кламера ланка 73,80 

234.  Накладка оклюзiйна штука 78,00 

235.  Лапка шинуюча (зачiпна) штука 78,40 

236.  Вiдгалуження штука 96,70 

237.  З'єднання штука 41,90 

238.  Литий зуб штука 123,10 

239.  Захисна пластинка з пластмасовою фасеткою штука 203,60 

240.  Сiдло (сiтка) для крiплення з пластмасою штука 57,80 

241.  Обмежувач базису штука 120,40 

242.  Кламер зворотньої дiї штука 193,10 

243.  Запірний штифт-інтерлок штука 45,20 

244.  Балка на 1 зуб штука 144,50 

245.  Ребро жорсткості штука 76,90 

246.  Замок із штифтом (атачмен) штука 326,50 

247.  Лабораторне виготовлення комбінованих 

конструкций зубних протезов з фрезоруванням   

(атачмен) 

констр. 472,90 

248.  Заміна лавсанової матриці бюгельного протеза 

з атачменами 

штука 267,30 

ДОДАТКОВI РОБОТИ ДО ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗIВ 

249.  Зняття суцiльнолитої коронки штука 64,40 

250.  Зняття суцiльнолитої коронки iз дорогоцінного 

металу  

штука 64,40 

251.  Зняття штамповоної коронки штука 45,40 

252.  Зняття штамповоної коронки iз дорогоцінного 

металу  

штука 45,40 

253.  Фiксацiя  (цементування) пластмасової, 

штампованої,суцiльнолитої,фарфорової, 

металокерамiчної коронки  (раніше зробленої) 

штука 57,40 

254.  Зняття подвійного  вiдбитка    

(силiконовою масою ) 

вiдб. 95,40 

255.  Зняття подвійного  вiдбитка   

 (А-силiконовою масою ) 

вiдб. 327,40 

256.  Зняття вiдбитка альгiнатною масою  вiдб. 38,80 

257.  Зняття вiдбитка з гiпса вiдб. 24,70 

258.  Зняття вiдбитка  –  гiпсоблок   вiдб. 23,80 

259.  Зняття вiдбитка – моноблок – за  Сидоренком  вiдб. 44,30 

260.  Вибiркове пришлiфовування горбикiв зубiв  

(при зверненні пацієнта за даною процедурою) 

ряд 57,80 

261.  Аналіз прицільної рентгенограми знiмок 9,30 

262.  Аналіз ортопантограми, панорамної 

рентгенограми  

знiмок 18,60 

263.  Знеболювання аплiкацiйне – лiдокаїн 2 мл 26,50 
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264.  Виклик лiкаря на дiм (тривалiсть – 1 година) 1 година 152,90 

ЛИВАРНІ РОБОТИ (піскоструминна обчистка) 

265.  Коронка лита, каркас металокерамічної коронки 

з хромокобальтового сплаву 

штука 166,50 

266.  Зуб литий із нержавіючої сталі штука 78,50 

267.  Защитка для фасетки або штифтового зуба; 

оклюзійна накладка; вкладка; вкладка куксова 

з нержавіючої сталі 

штука 79,10 

268.  Кламер (одна ланка багатоланкового кламера) 

з нержавіючої сталі 

штука 84,20 

269.  Суцільнолитий мостоподібний протез, каркас 

металокерамічного протеза з хромокобальтового 

сплаву 

протез 193,80 

270.  Виготовлення проміжних частин суцільнолитого 

протезу (коронка лита, каркас металокерамічної 

коронки, зуб литий з хромокобальтового сплаву) 

штука 19,00 

271.  Kаркас бюгельного протезу, змодельований  на 

гiпсовiй моделi з хромокобальтового сплаву 

каркас 318,60 

МІКРОПРОТЕЗУВАННЯ 

Мікропротезування – методом художньої реставрації (реконструкції) зубів 

 Реставрація зуба склоіономерним хімічним 

матеріалом (при глибокому карієсі) 

  

272.  - типу « Іонолат »  вітчизняного виробництва   зуб 287,10 

273.  - типу «Ketac  Molar  » імпортного виробництва  зуб 320,70 

 Реставрація зуба склоіономерним хімічним 

матеріалом (при поверхневому  та середньому карієсі) 

  

274.  - типу « Іонолат»  вітчизняного виробництва   зуб 240,90 

275.  - типу «Ketac  Molar» імпортного виробництва  зуб 266,20 

 Реставрація зуба хімічним композитним 

матеріалом (при глибокому карієсі) 

  

276.  Альфа-Дент (мікронаповнені) зуб 335,60 

277.  Compolux  (мікронаповнені) зуб 330,10 

278.  Прайм-Дент (мікронаповнені) зуб 328,50 

279.  Evicrol (макронаповнені) зуб 325,10 

280.  CHARISMA (мікронаповнені) зуб 331,70 

281.  BEAUTISSFILLSC  (макронаповнені) зуб 329,30 

282.  ТЕРАФІЛЛ (макронаповнені) зуб 325,80 

283.  Diamondbrite (макронаповнені) зуб 331,70 

 Реставрація зуба хімічним композитним 

матеріалом  (при поверхневому  та середньому карієсі) 

  

284.  Альфа-Дент (мікронаповнені) зуб 284,00 

285.  Compolux  (мікронаповнені) зуб 285,50 

286.  Прайм-Дент (мікронаповнені) зуб 279,20 

287.  Evicrol (макронаповнені) зуб 277,00 

288.  CHARISMA (мікронаповнені) зуб 281,40 

289.  BEAUTISSFILLSC  (макронаповнені) зуб 279,80 

290.  ТЕРАФІЛЛ (макронаповнені) зуб 277,50 

291.  Diamondbrite (макронаповнені) зуб 281,40 



 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

 Реставрація зуба склоіономерним світло -

полімерним матеріалом  (при глибокому карієсі) 

  

292.  - типу «Vitremer» імпортного виробництва  зуб 523,10 

293.  - типу «Іонолат»  вітчизняного виробництва   зуб 443,40 

 Реставрація зуба склоіономерним світло -

полімерним матеріалом  (при поверхневому  та 

середньому карієсі) 

  

294.  - типу «Vitremer» імпортного виробництва  зуб 481,80 

295.  - типу «Іонолат»  вітчизняного виробництва   зуб 418,10 

 Реставрація зуба  композитним світлополімерним 

матеріалом  (при глибокому карієсі) 

  

296.  «Еstet» (мікрогібридні)  зуб 702,70 

297.  «Спектрум» (мікрогібридні )  зуб 643,00 

298.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) зуб 603,60 

299.  «Лателюкс» (мікрогібридні) зуб 516,00 

300.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 577,00 

301.  «Filtek – Z 250» (макрогібридні)  зуб 521,10 

302.  «Те- еcоnоm plus» (макрогібридні)  зуб 470,70 

303.  «Chorisma-світло» (макрогібридні)  зуб 482,90 

304.  Типу «Адміра» (ормокер)  зуб 541,60 

 Реставрація зуба  композитним світлополімерним 

матеріалом  (при поверхневому  та середньому карієсі) 

  

305.  «Еstet» (мікрогібридні)  зуб 610,60 

306.  «Спектрум» (мікрогібридні )  зуб 570,80 

307.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні)  зуб 544,50 

308.  «Лателюкс» (мікрогібридні ) зуб 486,10 

309.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 526,80 

310.  «Filtek – Z 250» (макрогібридн )  зуб 470,30 

311.  «Те- еcоnоm plus» (макрогібридні)  зуб 436,70 

312.  «Chorisma-світло» (макрогібридні)  зуб 444,90 

313.  Типу «Адміра» (ормокер)  зуб 522,00 

 Виготовлення Вініра (ламіната) 

світлополімерним матеріалом 

  

314.  «Спектрум» (мікрогібридні) зуб 654,90 

315.  «Еstet» (мікрогібридні) зуб 714,60 

316.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) зуб 615,50 

317.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 531,30 

318.  «Filtek  – Z 250» (макрогібридні) зуб 533,00 

319.  «Те- еcоnоm plus» (макрогібридні) зуб 482,60 

320.  «Chorisma -світло» (макрогібридні ) зуб 494,80 

321.  «Лателюкс» (мікрогібридні ) зуб 527,90 

322.  Типу «Адміра» (ормокер)  зуб 468,80 

323.  Покриття одного зуба ремінералізуючим 

препаратом 

зуб 177,70 

 Виготовлення Вініра (ламіната) 

світлополімерним матеріалом 

  

324.  «Спектрум» (мікрогібридні) зуб 654,90 

325.  «Еstet» (мікрогібридні) зуб 714,60 

326.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) зуб 615,50 

327.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 531,30 

328.  «Filtek  – Z 250» (макрогібридні) зуб 533,00 



 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

329.  «Те - еcоnоm plus» (макрогібридні) зуб 482,60 

330.  «Chorisma - світло» (макрогібридні ) зуб 494,80 

331.  «Лателюкс» (мікрогібридні ) зуб 527,90 

332.  Типу «Адміра» (ормокер)  зуб 468,80 

333.  Покриття одного зуба ремінералізуючим 

препаратом 

зуб 177,70 

 Виготовлення вкладки в багатокореневий зуб 

світлополімерним матеріалом 

  

334.  «Спектрум» (мікрогібридні) зуб 825,80 

335.  «Еstet» (мікрогібридні) зуб 885,50 

336.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) зуб 786,40 

337.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 702,30 

338.  «Те - еcоnоm plus» (макрогібридні) зуб 653,50 

339.  «Chorisma - світло» (макрогібридні) зуб 665,70 

340.  «Filtek  – Z 250» (макрогібридні) зуб 703,90 

341.  Типу «Адміра» (ормокер) зуб 724,40 

342.  «Лателюкс» (мікрогібридні)  зуб 698,80 

 Реставрація коронки зуба світлополімерним 

матеріалом 

  

343.  «Спектрум» (мікрогібридні) зуб 879,40 

344.  «Еstet» (мікрогібридні) зуб 979,00 

345.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) зуб 813,80 

346.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 769,40 

347.  «Те - еcоnоm plus» (макрогібридні) зуб 573,10 

348.  «Filtek – Z 250» (макрогібридні) зуб 657,10 

349.  «Chorisma - світло» (макрогібридні) зуб 593,40 

350.  Типу «Адміра» (ормокер) зуб 691,20 

351.  «Лателюкс» (мікрогібридні) зуб 667,70 

 Виготовлення культевої вкладки композитним 

матеріалом із застосуванням анкерного штифта 

  

352.  Альфа-Дент (мікронаповнені) зуб 240,20 

353.  Харизма хімічна зуб 236,40 

354.  Прайм-дент (мікронаповнені) зуб 233,20 

355.  Компалюкс (мікронаповнені) зуб 234,80 

356.  BEAUTISSFILLSC  (макронаповнені) зуб 233,90 

357.  ТЕРАФІЛЛ (макронаповнені) зуб 230,50 

358.  Evicrol  (макронаповнені) зуб 229,80 

 Виготовлення культевої вкладки світло- 

полімерним матеріалом із застосуванням 

анкерного штифта 

  

359.  «Спектрум» (мікрогібридні) зуб 465,00 

360.  «Еstet » (мікрогібридні) зуб 524,70 

361.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) зуб 425,60 

362.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 399,00 

363.  «Filtek – Z 250» (макрогібридні) зуб 400,60 

364.  «Chorisma -світло» (макрогібридні) зуб 362,40 

365.  «Лателюкс» (мікрогібридні) зуб 338,00 

366.  «Vitremer» (мікрогібридні) зуб 422,00 

367.  «Те - еcоnоm plus» (макрогібридні) зуб 350,20 

368.  Типу «Адміра» (ормокер) зуб 421.10 

369.  Додатковий анкерний штифт штифт 127,20 



 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

 Виготовлення культевої вкладки світло- 

полімерним матеріалом із застосуванням 

волоконного штифта 

  

370.  «Спектрум» (мікрогібридні) зуб 509,80 

371.  «Еstet» (мікрогібридні) зуб 551,80 

372.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 446,80 

373.  «Filtek – Z 250» (макрогібридні) зуб 431,25 

374.  «Харизма-світло» (макрогібридні) зуб 403,35 

375.  «Vitremer » (мікрогібридні) зуб 454,05 

376.  «Лателюкс» (мікрогібридні) зуб 378,25 

377.  Додатковий волоконний штифт штифт 152,40 

 Шинування зубів світлополімерним матеріалом 

(за 4 зуба) 

  

378.  «Спектрум» (мікрогібридні) 4 зуба 1967,70 

379.  «Еstet » (мікрогібридні) 4 зуба 2127,00 

380.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) 4 зуба 1862,70 

381.  «Те - еcоnоm plus» (макрогібридні) 4 зуба 1431,60 

382.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) 4 зуба 1561,60 

383.  «Filtek – Z 250» (макрогібридні) 4 зуба 1566,10 

384.  «Chorisma - світло» (макрогібридні) 4 зуба 1464,20 

385.  «Адміра» (ормокер) 4 зуба 1620,60 

386.  «Лателюкс» (мікрогібридні) 4 зуба 1629,00 

 Шинування  одного додаткового зуба 

світлополімерним матеріалом  

  

387.  «Спектрум» (мікрогібридні) 1 зуба 522,20 

388.  «Еstet» (мікрогібридні) 1 зуба 562,00 

389.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) 1 зуба 495,90 

390.  «Те - еcоnоm plus» (макрогібридні) 1 зуба 388,10 

391.  «Filtek – Z 250» (макрогібридні) 1 зуба 421,70 

392.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) 1 зуба  420,60 

393.  «Chorisma - світло» (макрогібридні) 1 зуба 396,30 

394.   Типу «Адміра» (ормокер) 1 зуба 435,40 

395.  «Лателюкс» (мікрогібридні) 1 зуба 437,50 

 Виготовлення мостоподібного протезу 

світлополімерним матеріалом з використанням 

шинуючої стрічки   (3 одиниці) 

  

396.  «Спектрум» (мікрогібридні) протез 2601,40 

397.  «Еstet» (мікрогібридні) протез 2920,10 

398.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) протез 2076,90 

399.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) протез 2218,90 

400.  «Filtek  – Z 250» (макрогібридні) протез 2085,70 

401.  «Tе-еcоnоm plus» (макрогібридні) протез 1816,90 

402.  «Chorisma - світло» (макрогібридні) протез 1882,00 

403.  «Лателюкс» (мікрогібридні)  протез 1924,10 

404.   Типу «Адміра»(ормокер) протез 2194,80 

 Виготовлення мостоподібного протезу 

(3 одиниці) з використанням скловолоконної 

балки 

  

405.  «Спектрум» (мікрогібридні) протез 2946,90 

406.  «Еstet» (мікрогібридні) протез 3265,70 

407.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) протез 2594,90 



 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

408.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) протез 2736,90 

409.  «Filtek  – Z 250» (макрогібридні) протез 2431,30 

410.  «Tе-еcоnоm plus» (макрогібридні) протез 2162,40 

411.  «Chorisma - світло» (макрогібридні) протез 2227,50 

412.  «Лателюкс» (мікрогібридні)  протез 2269,60 

413.   Типу «Адміра» (ормокер) протез 2540,40 

 Відновлення зруйнованої коронки 

однокореневого зуба світлополімерним 

матеріалом із застосуванням анкерного штифта 

  

414.  «Спектрум» (мікрогібридні) зуб 852,30 

415.  «Еstet» (мікрогібридні) зуб 1011,70 

416.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні) зуб 747,30 

417.  «Filtek  – Z 250» (макрогібридні) зуб 623,20 

418.  «Tе-еcоnоm plus» (макрогібридні) зуб 488,80 

419.  «Chorisma -світло» (макрогібридні) зуб 521,40 

420.  «Vitremer» (мікрогібридні) зуб 680,20 

421.  «Лателюкс» (мікрогібридні)  зуб 513,70 

422.   Типу «Адміра» (ормокер) зуб 673,80 

423.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 618,80 

 Відновлення зруйнованої коронки 

однокореневого зуба композитнимним 

матеріалом із застосуванням анкерного штифта 

  

424.  Evicrol  (макронаповнені) протез 265,10 

425.  Прайм-дент (мікронаповнені) протез 273,00 

426.  Альфа-Дент (мікронаповнені) протез 289,50 

427.  Харизма хімічна протез 280,50 

428.  BEAUTISSFILLSC  (макронаповнені) протез 274,80 

429.  ТЕРАФІЛЛ (макронаповнені) протез 266,80 

430.  Комполюкс мікронаповнені) протез 276,70 

431.  Diamondbrite (макронаповнені) протез 280,50 

 Відбілювання  1 зуба  (внутрішнє «ендо»)   

432.  - типу «Vitremer» імпортного виробництва  зуб 367,80 

433.  - типу «Іонолат»  вітчизняного виробництва   зуб 304,00 

434.  - типу «Ketac  Molar» імпортного виробництва  зуб 330,40 

Супутні процедури по мікропротезуванню – методом художньої реставрації  

(реконструкції ) зубів 

435.  Вибiркове пришлiфовування горбикiв зубiв (при 

зверненні пацієнта за даною процедурою) 

ряд 110,70 

436.  Аналіз прицільної рентгенограми знiмок 9,80 

437.  Аналіз ортопантограми , панорамної 

рентгенограми  

знiмок 19,50 

438.  Лікування тканин пародонту одного зуба з 

використанням апарату «”Vektor”» 

зуб 101,30 

 Відновлення попередньої реставрації  

(раніше зробленої) 

  

439.  «Filtek  – Z 250» (макрогібридні ) зуб 353,00 

440.  «Tе-еcоnоm plus» (макрогібридні ) зуб 319,30 

441.  «Chorisma -світло» (макрогібридні ) зуб 327,50 

442.  «Спектрум» (мікрогібридні ) зуб  453,40 

443.  «Еstet» (мікрогібридні ) зуб  493,20 

444.  «Filtek Supreme XT» (мікрогібридні )  зуб  427,10 



 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

445.  «Лателюкс» (мікрогібридні )  зуб 368,70 

446.   Типу «Адміра» (ормокер ) зуб 366,60 

447.  «GRADIA DIRECT» (мікрогібридні) зуб 351,80 

448.  Відбілювання зубів (зовнішне – 4 зуба ) ряд 589,40 

 Запечатування фісур одного зуба герметиками   

 - світлополімерним матеріалом   

449.  «Filtek – Z 250» (макрогібридні ) зуб 192,50 

450.  «Оптікор-Флоу» (текучий ) зуб 197,10 

451.  «Tе-еcоnоm plus» (макрогібридні ) зуб 175,70 

452.  «Chorisma - світло» (макрогібридні ) зуб 179,80 

453.  - композитним матеріалом типу «Evicrol» 

(макронаповнені ) 

зуб 167,40 

454.  - склоіономерним хімічного затвердження 

матеріалом типу «Ketac  Molar»  імпортного 

виробництва  

зуб 181,00 

455.  Видалення постійної пломби зуб 23,80 

 

 

Примітка:  

 

1. У тарифах даних послуг не врахована вартість  базису із термопласту, каркасу із 

диоксиду цирконія, дорогоцінного металу, атачмена, лавсанової заготовки, абатмента, які 

оплачуються пацієнтом  додатково за цінами останніх надходжень. 

 

2. У тарифах не врахована вартість нітрид-титанового покриття, яке виконується 

іншими підприємствами і оплачується пацієнтом додатково згідно з виставленими 

рахунками. 

 

3. Розрахунок тарифу за виклик лікаря на дім  проводиься   за фактично витрачений час 

(прибуття  та повернення) пропорційно  розрахунку встановленого  тарифу за 1 годину, 

не враховані транспортні витрати та оплачуються пацієнтом додатково. 

 

4.  У тарифах не враховано податок на додану вартість  на підставі абзацу першого 

підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197  Податкового кодексу України. (Ліцензія 

Міністерства охорони здоров’я серія АД  № 064036 від 2 серпня 2012 року  на медичну 

практику).  

 

 

 

 

Генеральний директор 

КНП «Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка» 

Чернігівської обласної ради                             С.П. Горбань 
 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення двадцять третьої сесії 

обласної ради сьомого скликання 

22 травня 2020 року  № 94-23/VІІ 

 

 
 

ТИМЧАСОВІ  ТАРИФИ 

на платні стоматологічні ортопедичні послуги, що надаються  

Комунальним  некомерційним підприємством  

«Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка»  

Чернігівської обласної ради 
 

 

№  

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Граничний 

тариф 

Загальний розділ 

1.  Порада, якщо хворий звернувся тiльки за порадою порада 23,10 

2.  Консультацiя консультація 46,50 

3.  Обстеження хворого при наявностi зубiв обстеження 81,30 

4.  Повторний огляд  амбулаторного хворого огляд 23,10 

5.  Складання плану ортодонтичного лікування план 44,60 

6.  Аналіз панарамної рентгенограми аналіз 22,30 

7.  Психологічна підготовка хворого до ортодончного 

лікування 

підготовка 44,60 

8.  Навчання пацієнта правилам гігієни  ротової 

порожнини та догляду за ортодонтичним апаратом 

навчання 66,90 

9.  Проведення вправ для жувальних м’язів навчання 44,60 

10.  Навчання пацієнта лікувальним вправам навчання 44,60 

11.  Психотерапія пацієнта під час ортодонтичного 

лікування 

навчання 44,60 

12.  Вибіркове пришліфування горбиків зубів шт 23,00 

13.  Сепарація зубів шт 24,30 

14.  Визначення центральної оклюзії шт 44,60 

15.  Зняття відбитка альгінатними масами відбиток 56,20 

 1. Лікування за допомогою брекет- системи 

16.  Фіксація брекет –системи (брекет на 1 щелепу) шт 712,90 

17.  Припасування та здача ортодонтичного кільця шт 253,70 

18.  Фіксація  дуги  шт 24,60 

19.   Фіксація  реверсної дуги   шт 49,60 

20.  Фіксація щітної трубки на моляри шт 460,60 

21.  Встановлення закриваючої пружини (шт) шт 24,90 

22.  Встановлення розкриваючої пружини (см) шт 50,30 

23.  Фіксація незнімного рейтера на 1 зуб шт 453,60 

 Додаткові роботи до брекет-системи   

24.  Заміна стальної лігатури шт 24,60 

25.  Заміна гумової лігатури шт 24,80 

26.  Заміна гумового кільця шт 12,40 

27.  Заміна одної ланки гумового ланцюжка шт 12,40 

28.  Зняття одного брекету шт 49,60 

29.  Зняття кожного наступного брекета шт 12,40 

30.  Ремтерапія   шт 1647,40 

31.  Заміна одного брекета шт 456,70 
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 2. Ортодонтичні пластини і апарати 

32.  Діагностична модель шт 111,40 

33.  Контрольна модель шт 57,40 

 Виготовлення ортодонтичних пластин (протезів) 

34.  Пластинка базисна шт 571,00 

35.  Пластинка з похилою площиною шт 615,00 

36.  Пластинка розширююча зі стандартним гвинтом шт 645,00 

37.  Пластинка з оклюзійними накладками шт 754,60 

38.  Пластинка з похилою – накусочною площиною шт 679,20 

39.  Пластинка знімна з одним зубом ( iмiдiат протез) шт 768,30 

40.  Капа Бинiна шт 706,20 

 Виготовлення активаторів 

41.  Активатор Андрезена без деталей та кламерів шт 780,60 

42.  Активатор  Вундерера з одним ортодонтичним 

гвинтом 

шт 946,10 

 Виготовлення знімних ортодонтичних апаратів 

43.  Апарат Брюкля  без деталей  шт 656,30 

 Додаткові роботи до ортодонтичних пластин, активаторів, апаратів 

44.  Кламер круглий гнутий шт 30,20 

45.  Кламер стріловидний шт 53,40 

46.  Кламер Адамса шт 43,20 

47.  Кламер Адамса з відростками для між щелепної 

тяги 

шт 67,50 

48.  Кламер перекидний шт 59,80 

49.  Дуга вестибулярна з 2 пружинячими петлями шт 78,20 

50.  Дуга вестибулярна складна ( з тиском на один зуб )  шт 91,40 

51.  Дуга вестибулярна складна  

 з 4-6 додатковими згинами 

шт 158,80 

52.  Штовкач (пружина проста ) шт 54,00 

53.  Зуб пластмасовий вітчизняного виробництва шт 11,70 

54.  Зуб пластмасовий імпортного виробництва шт 19,50 

55.  Гвинт стандартний ( установка ) шт 42,20 

56.  Пілот пластмасовий на металевому каркасі для 

відведення губи , щоки , язика 

шт 158,70 

57.  Додатковий гвинт (установка) шт 48,80 

 Ремонт ортодонтичних пластин  та апаратів 

58.  Постійна величина до ремонту ортодонтичних 

пластин 

шт 145,40 

59.  Перелом пластинки шт 146,90 

60.  Два переломи шт 159,60 

61.  Прикріплення круглого гнутого кламера шт 170,20 

62.  Прикріплення 2 -х круглих гнутих  кламерів шт 199,20 

63.  Перебазування ортодонтичного апарата шт 281,00 

64.  Корекція (активація) ортодонтичного апарата або 

протеза 

шт 63,70 

 Виготовлення ортодонтичних коронок  та кілець 

65.  Коронка ортодонтична сталева штампована шт 207,90 

66.  Коронка з гачком шт 232,00 

67.  Коронка  зi штангою шт 239,30 

68.  Коронка з похилою площиною Катца шт 399,00 
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 Додаткові роботи до незнімних ортодонтичних апаратів, пластин 
69.  Додаткова коронка з трубкою шт 281,30 

70.  Гачок до корнки ( кільця ) шт 55,40 

71.  Штанга до коронки шт 61,50 

72.  Гачок до дуги шт 43,80 

73.  Штанга до дуги шт 48,70 

74.  Штовкач  шт 58,80 

75.  Зняття ортодонтичної коронки шт 26,80 

76.  Зняття дуги Енгеля без коронок шт 49,80 

 

 

Примітка:  

 

1. У тарифах даних послуг не врахована вартість брекета, щічної трубки на моляри, 

стопора для дуг із загнутим гачком управо або уліво, гумового ланцюжка, гумового кільця, 

лігатур, дуг, закриваючої пружини  та розкриваючої пружини,  гвинта стандартного, які  

оплачуються пацієнтом додатково за цінами останніх надходжень. 

 

2. У тарифах не враховано  податок на додану вартість  на підставі абзацу першого 

підпункту 197.1.5. пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України. (Ліцензія 

Міністерства охорони здоров’я України серія АД № 064036 від 02 серпня 2012 року на 

медичну практику). 

 

 

 
 

Генеральний директор 

КНП «Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка» 

Чернігівської обласної ради                             С.П. Горбань 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення двадцять третьої сесії 

обласної ради сьомого скликання 

22 травня 2020 року  № 94-23/VІІ 

 

 

ТИМЧАСОВІ  ТАРИФИ 

на платні терапевтичні стоматологічні послуги, що надаються  

Комунальним  некомерційним підприємством  

«Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка»  

Чернігівської обласної ради 

 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ 

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДIЛ 

1.  Порада, якщо хворий звернувся тільки  за 

порадою 

порада 30,70 

2.  Консультація  ( запис огляду та поради, наданої на 

прохання лікаря , який лікує, іншим лікарем на 

предмет спеціальної оцінки стану та подальшого 

лікування ) 

консультація 87,20 

3.  Первинне обстеження хворого з урахуванням  

(прицільної  рентгенограми, ортопантограми,знімка 

кута нижньої щелепи, знімка дна порожнии рота) 

обстеження 128,90 

4.  Обстеження хворого з урахуванням  

панорамної  рентгенограми 

обстеження 171,20 

5.  Повторний огляд огляд 40,30 

 Терапевтичні процедури   

1.  Медикаментозне лікування при пульпіті процедура 94,80 

2.  Медикаментозне лікування при періодонтиті процедура 230,20 

3.   - Лікування пульпіту однокореневого зуба в 

одне відвідування (пломбування гутаперчею) 

процедура 422,50 

4.   Лікування пульпіту однокореневого зуба в 

одне відвідування  

(системою типа Gutta Core) 

процедура 832,30 

5.  Лікування пульпіту однокореневого зуба в 

одне відвідування  

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 866,50 

6.  Лікування пульпіту однокореневого зуба в 

одне відвідування    (пломбування силером) 

процедура 185,90 

7.   Лікування пульпіту двокореневого зуба в одне 

відвідування  (пломбування гутаперчею) 

процедура 628,30 

8.   Лікування пульпіту двокореневого зуба в одне 

відвідування (системою типа Gutta Core) 

процедура 1352,20 

9.   Лікування пульпіту двокореневого зуба в одне 

відвідування  (з використанням цифрових 

технологій) 

процедура 1549,70 

10.  Лікування пульпіту двокореневого зуба в одне 

відвідування (пломбування силером) 

процедура 258,20 
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11.   Лікування пульпіту трьохкореневого зуба в 

одне відвідування  (пломбування гутаперчею) 

процедура 866,20 

12.   Лікування пульпіту трьохкореневого зуба в 

одне відвідування (системою типа Gutta Core) 

процедура 1870,70 

13.   Лікування пульпіту трьохкореневого зуба в 

одне відвідування  

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 1939,10 

14.  Лікування пульпіту трьохкореневого зуба в 

одне відвідування (пломбування силером) 

процедура 349,90 

15.   Лікування пульпіту однокореневого зуба у два 

відвідування (пломбування гутаперчею) 

процедура 354,30 

16.   Лікування пульпіту однокореневого зуба у два 

відвідування  (системою типа Gutta Core) 

процедура 646,50 

17.   Лікування пульпіту однокореневого зуба у два 

відвідування    

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 680,60 

18.  Лікування пульпіту однокореневого зуба у два 

відвідування (пломбування силером) 

процедура 133,40 

19.   Лікування пульпіту двокореневого зуба у два 

відвідування   (пломбування гутаперчею) 

процедура 553,90 

20.  Лікування пульпіту двокореневого зуба у два 

відвідування (системою типа Gutta Core) 

процедура 1134,90 

21.   Лікування пульпіту двокореневого зуба у два 

відвідування    

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 1169,10 

22.  Лікування пульпіту двокореневого зуба у два 

відвідування (пломбування силером) 

процедура 205,10 

23.   Лікування пульпіту трьохкореневого зуба у 

два відвідування  (пломбування гутаперчею) 

процедура 660,70 

24.   Лікування пульпіту трьохкореневого зуба у 

два відвідування (системою типа Gutta Core) 

процедура 1532,00 

25.   Лікування пульпіту трьохкореневого зуба у 

два відвідування  (з використанням цифрових 

технологій) 

процедура 1565,40 

26.  Лікування пульпіту трьохкореневого зуба у два 

відвідування (пломбування силером) 

процедура 275,80 

27.   Лікування періодонтиту однокореневого зуба 

в одне відвідування (пломбування гутаперчею) 

процедура 391,20 

28.  Лікування періодонтиту однокореневого зуба в 

одне відвідування   

(системою типа Gutta Core) 

процедура 809,90 
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29.   Лікування періодонтиту однокореневого зуба 

в одне відвідування  

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 844,10 

30.  Лікування періодонтиту однокореневого зуба в 

одне відвідування (пломбування силером) 

процедура 199,20 

31.   Лікування періодонтиту двокореневого зуба в 

одне відвідування  пломбування гутаперчею) 

процедура 587,50 

32.  Лікування періодонтиту двокореневого зуба в 

одне відвідування   

(системою типа Gutta Core) 

процедура 1286,90 

33.  Лікування періодонтиту двокореневого зуба в 

одне відвідування    

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 1321,00 

34.  Лікування періодонтиту двокореневого зуба в 

одне відвідування (пломбування силером) 

процедура 214,70 

35.  Лікування періодонтиту трьохкореневого зуба 

в одне відвідування   

(пломбування гутаперчею) 

процедура 730,20 

36.  Лікування періодонтиту трьохкореневого зуба 

в одне відвідування   

(системою типа Gutta Core) 

процедура 1784,60 

37.  Лікування періодонтиту трьохкореневого зуба 

в одне відвідування  (з використанням 

цифрових технологій) 

процедура 1852,90 

38.  Лікування періодонтиту трьохкореневого зуба 

в одне відвідування (пломбування силером) 

процедура 291,80 

39.   Лікування періодонтиту однокореневого зуба 

в два відвідування (пломбування гутаперчею) 

процедура 327,00 

40.   Лікування періодонтиту однокореневого зуба 

в два відвідування  (системою типа Gutta 

Core) 

процедура 633,20 

41.   Лікування періодонтиту однокореневого зуба 

в два відвідування  (з використанням цифрових 

технологій) 

процедура 653,70 

42.  Лікування періодонтиту однокореневого зуба в 

два відвідування (пломбування силером) 

процедура 106,80 

43.  Лікування періодонтиту двокореневого зуба в 

два відвідування  (пломбування гутаперчею) 

процедура 512,40 

44.   Лікування періодонтиту двокореневого зуба в 

два відвідування  (системою типа Gutta Core) 

процедура 1087,70 

45.   Лікування періодонтиту двокореневого зуба в 

два відвідування  (з використанням цифрових 

технологій) 

процедура 1121,90 

46.  Лікування періодонтиту двокореневого зуба в 

два відвідування (пломбування силером) 

процедура 163,00 
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47.  Лікування періодонтиту трьохкореневого зуба в 

два відвідування  (пломбування гутаперчею) 

процедура 694.00 

48.  Лікування періодонтиту трьохкореневого зуба 

в два відвідування  (системою типа Gutta 

Core) 

процедура 1561,20 

49.  Лікування періодонтиту трьохкореневого зуба 

в два відвідування  (з використанням цифрових 

технологій) 

процедура 1595,40 

50.  Лікування періодонтиту трьохкореневого зуба 

в два відвідування (пломбування силером) 

процедура 220,00 

51.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з композитного матеріалу  

Евікрол 

процедура 91,90 

52.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з композитного матеріалу  

Даймонбрайт 

процедура 103,00 

53.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з композитного матеріалу  

Beautissfillsc 

процедура 98,90 

54.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з композитного матеріалу  

Терафілл 

процедура 93,10 

55.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з композитного матеріалу  

Альфа-дент 

процедура 109,40 

56.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з композитного матеріалу  

Комполюкс 

процедура 100,30 

57.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з композитного матеріалу  

Charisma -хімічна 

процедура 102,90 

58.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з композитного матеріалу  

Прайм-Дент 

процедура 97,60 

59.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень з світлополімерного матеріалу  

Іонолат 

процедура 133,70 

60.  Накладання пломби при лікуванні карієсу та 

його ускладнень  з світлополімерного 

матеріалу  Rivalc 

процедура 165,40 

61.  Лікування однокореневого зуба з 

використанням лікувальних препаратів 

(проміжний етап) 

процедура 99,60 



№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

62.  Лікування однокореневого зуба з 

використанням лікувальних препаратів 

(проміжний етап) (з використанням цифрових 

технологій) 

процедура 139,30 

63.  Лікування двокореневого зуба з 

використанням лікувальних препаратів 

(проміжний етап) 

процедура 165,30 

64.   Лікування двокореневого зуба з 

використанням лікувальних препаратів 

(проміжний етап)  (з використанням цифрових 

технологій) 

процедура 229,00 

65.  Лікування трьохкореневого зуба з 

використанням лікувальних препаратів 

(проміжний етап) 

процедура 231,00 

66.   Лікування трьохкореневого зуба з 

використанням лікувальних препаратів 

(проміжний етап)  (з використанням цифрових 

технологій) 

процедура 318,80 

67.  Тимчасове пломбування однокореневого зуба 

Са-вмісткими пастами (проміжний етап) 

процедура 209,00 

68.   Тимчасове пломбування однокореневого зуба 

Са-вмісткими пастами (проміжний етап)   

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 215,90 

69.  Тимчасове пломбування двокореневого зуба 

Са-вмісткими пастами (проміжний етап) 

процедура 332,80 

70.   Тимчасове пломбування двокореневого зуба 

Са-вмісткими пастами (проміжний етап  

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 346,40 

71.  Тимчасове пломбування трьохкореневого зуба 

Са-вмісткими пастами (проміжний етап) 

процедура 456,50 

72.   Тимчасове пломбування трьохкореневого зуба 

Са-вмісткими пастами (проміжний етап)   

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 473,60 

73.  Розпломбування кореневого каналу 

зуба,запломбованого пастою, що 

полімеризується або цементом 

процедура 263,30 

74.   Розпломбування кореневого каналу 

зуба,запломбованого пастою, що 

полімеризується або цементом    

(з використанням цифрових технологій) 

процедура 277,00 

 Лікування захворювань тканин пародонту та слизової 

порожнини 

 

75.  Профілактичний огляд огляд 28,00 

76.  Огляд ротової порожнини та визначення 

пародонтологічного статусу 

огляд 168,40 
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77.  Визначення патологічної рухомості зубів процедура 14,00 

78.  Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів процедура 119,50 

79.  Зняття зубного каменю з усіх зубів ручним 

методом у 2-4 відвідування 

процедура 229,40 

80.  Зняття зубного каменю з усіх зубів 

ультразвуком 

процедура 313,90 

81.  Зняття зубного каменю з усіх зубів 

содоструйним  апаратом Air flow 

процедура 320,60 

82.  Усунення шкідливих звичок процедура 55,90 

83.  Навчання правилам гігієни порожнини рота процедура 28,00 

84.  Контроль за гігієною порожнини рота процедура 28,00 

85.  Усунення місцевих подразнюючих факторів процедура 28,00 

86.  Вибіркове пришліфовування зубів, усунення 

травматичної оклюзії 

процедура 210,80 

87.  Проведення комплексної  професійної гігієни 

усіх зубів 

процедура 676,00 

88.  Лікування  захворювань слизової оболонки 

порожнини рота  

процедура 383,10 

89.  Накладання лікувальної пов’язки на ясна та 

зубоясневої кишені 

процедура 144,20 

 Хірургічний розділ   

 Загальні види робіт   

90.  Первинний огляд хворого огляд 66,90 

91.  Порада, якщо хворий звернувся тільки за 

порадою 

порада 34,60 

92.  Повторний огляд амбулаторного хворого огляд 34,60 

93.  Консультація хворого консультація 34,60 

94.  Профілактичний огляд огляд 34,60 

95.  Огляд ротової порожнини та визначення 

гігієнічного індексу 

огляд 69.10 

96.  Знеболювання провідникове (ампульне) - 

новокаїн 2% 

процедура 52,30 

97.   Знеболювання провідникове (ампульне) - 

лідокаїн 2% 

процедура 49,90 

98.  Знеболювання провідникове (караульне)- 

ультракаїн 

процедура 71,90 

99.  Знеболювання провідникове (караульне) – 

убістезін 

процедура 58,00 

100.  Знеболювання провідникове (караульне)- 

мепівастезін 

процедура 58,00 

101.  Знеболювання провідникове (караульне)- 

артифрін 

процедура 51,70 

102.  Знеболювання провідникове (караульне)- 

мепіфрін 

процедура 51,70 
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103.  Блокада нерва (центральна провідникова 

анестезія) (ампульна) 

- новокаїн 2% 

процедура 69,70 

104.  Блокада нерва (центральна провідникова 

анестезія) (ампульна) 

- лідокаїн 2% 

процедура 67,30 

105.  Блокада нерва (центральна провідникова 

анестезія) (карпульна) 

- ультракаїн 

процедура 89,40 

106.  Блокада нерва (центральна провідникова 

анестезія) (карпульна) 

- убістезін 

процедура 75,50 

107.  Блокада нерва (центральна провідникова 

анестезія) (карпульна)  

- мепівастезін 

процедура 75,50 

108.  Блокада нерва (центральна провідникова 

анестезія) (карпульна) 

- артифрін 

процедура 69,20 

109.   Блокада нерва (центральна провідникова 

анестезія) (карпульна) 

- мепіфрін 

процедура 69,20 

110.  Знеболювання інфільтраційне (ампульне) - 

новокаїн 2% 

процедура 26,50 

111.  Знеболювання інфільтраційне (ампульне) - 

лідокаїн 2% 

процедура 25,70 

112.  Знеболювання інфільтраційне (карпульне) - 

ультракаїн 

процедура 54,60 

113.  Знеболювання інфільтраційне (карпульне) - 

убістезін 

процедура 40,80 

114.  Знеболювання інфільтраційне (карпульне) - 

мепівастезін 

процедура 40,80 

115.   Знеболювання інфільтраційне (карпульне)- 

артифрін 

процедура 34,40 

116.  Знеболювання інфільтраційне (карпульне) - 

мепіфрін 

процедура 34,50 

117.  Знеболювання аплікаційне процедура 36,90 

 Хірургічні процедури   

118.  Центральна провідникова анестезія - новокаїн 

2% 

процедура 69,70 

119.  Центральна провідникова анестезія - лідокаїн 

2% 

процедура 67,30 

120.  Видалення зуба просте - лідокаїн 2% процедура 125,70 

121.  Видалення зуба просте - артифрін процедура 132,80 

122.  Видалення зуба просте - ультракаїн процедура 153,00 

123.  Видалення зуба просте - убістезін процедура 139,20 
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124.  Видалення зуба складне - лідокаїн 2% процедура 285,40 

125.  Видалення зуба складне - артифрін процедура 299,90 

126.  Видалення зуба складне - ультракаїн процедура 340,30 

127.  Видалення зуба складне - убістезін процедура 312,60 

128.  Видалення зуба по ортодонтичним показанням 

- лідокаїн 2% 

процедура 125,70 

129.  Видалення зуба по ортодонтичним показанням 

- артифрін 

процедура 132,80 

130.  Видалення зуба по ортодонтичним показанням 

- ультра каїн 

процедура 153,00 

131.  Видалення зуба по ортодонтичним показанням 

- убістезін 

процедура 139,20 

132.  Накладання швів на лунку після видалення 

зуба 

процедура 150,30 

133.  Припинення кровотечі після видалення зуба - 

лідокаїн 2% 

процедура 273,30 

134.  Припинення кровотечі після видалення зуба - 

артифрін 

процедура 277,80 

135.  Припинення кровотечі після видалення зуба - 

ультра каїн 

процедура 298,00 

136.  Припинення кровотечі після видалення зуба - 

убістезін 

процедура 284,10 

137.  Атипове видалення зуба - лідокаїн 2% процедура 689,80 

138.  Атипове видалення зуба - артифрін процедура 702,10 

139.  Атипове видалення зуба - ультра каїн процедура 742,60 

140.  Атипове видалення зуба - убістезін процедура 714,80 

141.  Атипове видалення зуба  з застосуванням 

методики PRF - лідокаїн 2% 

процедура 2686,50 

142.  Атипове видалення зуба  з застосуванням 

методики PRF - артифрін 

процедура 2698,80 

143.  Атипове видалення зуба  з застосуванням 

методики PRF - ультра каїн 

процедура 2739,30 

144.  Атипове видалення зуба  з застосуванням 

методики PRF - убістезін 

процедура 2711,50 

145.  Висічення капющону - лідокаїн 2% процедура 134,90 

146.  Висічення капющону - артифрін процедура 139,50 

147.  Висічення капющону - ультра каїн процедура 159,70 

148.  Висічення капющону - убістезін процедура 145,80 

149.  Висічення капющону - мепівастезін процедура 145,80 

150.  Промивання капюшону процедура 76,00 

151.  Висічення доброякісних утворень м’яких 

тканин ротової порожнини - лідокаїн 2% 

процедура 342,10 

152.  Висічення доброякісних утворень м’яких 

тканин ротової порожнини - артифрін 

процедура 349,20 
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153.  Висічення доброякісних утворень м’яких 

тканин ротової порожнини - ультра каїн 

процедура 369,40 

154.  Висічення доброякісних утворень м’яких 

тканин ротової порожнини - убістезін 

процедура 355,60 

155.  Висічення доброякісних утворень м’яких 

тканин ротової порожнини - мепівастезін 

процедура 355,60 

156.  Висічення епулісу з ростковою зоною, 

гранульоми - лідокаїн 2% 

процедура 474,20 

157.  Висічення епулісу з ростковою зоною, 

гранульоми - артифрін 

процедура 478,90 

158.  Висічення епулісу з ростковою зоною, 

гранульоми - ультра каїн 

процедура 499,10 

159.  Висічення епулісу з ростковою зоною, 

гранульоми - убістезін 

процедура 485,20 

160.  Видалення фрагменту зуба - лідокаїн 2% процедура 182,10 

161.  Видалення фрагменту зуба - артифрін процедура 190,90 

162.  Видалення фрагменту зуба - ультра каїн процедура 211,10 

163.  Видалення фрагменту зуба - убістезін процедура 197,30 

164.  Видалення конкремента з протоку слинної 

залози - лідокаїн 2% 

процедура 490,00 

165.  Видалення конкремента з протоку слинної 

залози - артифрін 

процедура 508,10 

166.  Видалення конкремента з протоку слинної 

залози - ультра каїн 

процедура 548,50 

167.  Видалення конкремента з протоку слинної 

залози - убістезін 

процедура 520,80 

168.  Видалення конкремента з протоку слинної 

залози - мепівастезін 

процедура 520,80 

169.  Вестибулопластика - лідокаїн 2% процедура 352,80 

170.  Вестибулопластика - артифрін процедура 359,20 

171.  Вестибулопластика - ультра каїн процедура 379,40 

172.  Вестибулопластика - убістезін процедура 365,50 

173.  Пластика вуздечки язика - лідокаїн 2% процедура 283,60 

174.  Пластика вуздечки язика – артифрін процедура 289,90 

175.  Пластика вуздечки язика - ультра каїн процедура 310,10 

176.  Пластика вуздечки язика - убістезін процедура 296,20 

177.  Розтин абсцесу, дренування - лідокаїн 2% процедура 87,90 

178.  Розтин абсцесу, дренування - артифрін процедура 104,90 

179.  Розтин абсцесу, дренування - ультра каїн процедура 145,30 

180.  Розтин абсцесу, дренування - убістезін процедура 111,00 

181.  Зняття швів процедура 21,80 

182.  Гімісекція, ампутація кореня - лідокаїн 2% процедура 160,90 

183.  Гімісекція, ампутація кореня - артифрін процедура 178,90 

184.  Гімісекція, ампутація кореня - ультра каїн процедура 219,30 

185.  Гімісекція, ампутація кореня - убістезін процедура 191,60 
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186.  Хірургічне лікування альвеоліту  процедура 150,60 

187.  Альвеолотомія закрита - лідокаїн 2% процедура 77,20 

188.  Альвеолотомія закрита - артифрін процедура 84,30 

189.  Альвеолотомія закрита - ультра каїн процедура 104,50 

190.  Альвеолотомія закрита - убістезін процедура 90,60 

191.  Альвеолотомія закрита - мепівастезін процедура 90,60 

192.  Альвеолотомія відкрита - лідокаїн 2% процедура 220,60 

193.  Альвеолотомія відкрита - артифрін процедура 225,20 

194.  Альвеолотомія відкрита - ультра каїн процедура 245,40 

195.  Альвеолотомія відкрита - убістезін процедура 231,50 

196.  Альвеолотомія відкрита - мепівастезін процедура 231,50 

197.  Кюретаж пародонтальних кишень 

 2-х зубів 

процедура 74,50 

198.  Хірургічна обробка рани - лідокаїн 2% процедура 368,80 

199.  Хірургічна обробка рани - артифрін процедура 386,80 

200.  Хірургічна обробка рани - ультра каїн процедура 427,30 

201.  Хірургічна обробка рани - убістезін процедура 399,50 

202.  Хірургічна обробка рани - мепівастезін процедура 399,50 

203.  Гінгівектомія - лідокаїн 2% процедура 353,10 

204.  Гінгівектомія - артифрін процедура 371,00 

205.  Гінгівектомія - ультра каїн процедура 411,50 

206.  Гінгівектомія - убістезін процедура 383,70 

207.  Гінгівектомія - мепівастезін процедура 383,70 

208.  Діатермокоагуляція - лідокаїн 2% процедура 179.60 

209.  Діатермокоагуляція - артифрін процедура 186,70 

210.  Діатермокоагуляція - ультра каїн процедура 206,90 

211.  Діатермокоагуляція - убістезін процедура 193,00 

212.  Діатермокоагуляція - мепівастезін процедура 193,00 

213.  Видалення доброякісних утворень 

альвеолярного відростка - лідокаїн 2% 

процедура 390,20 

214.  Видалення доброякісних утворень 

альвеолярного відростка - артифрін 

процедура 410,00 

215.  Видалення доброякісних утворень 

альвеолярного відростка - ультра каїн 

процедура 450,40 

216.  Видалення доброякісних утворень 

альвеолярного відростка - убістезін 

процедура 422,70 

217.  Секвестректомія - лідокаїн 2% процедура 220,40 

218.  Секвестректомія - артифрін процедура 238,40 

219.  Секвестректомія - ультра каїн процедура 278,90 

220.  Секвестректомія - убістезін процедура 251,10 

221.  Секвестректомія - мепівастезін процедура 251,10 

222.  Цистектомія з резекцією верхівки кореня - 

лідокаїн 2% 

процедура 1727,20 



№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф без 

ПДВ,грн. 

223.  Цистектомія з резекцією верхівки кореня – 

артифрін 

процедура 1741,70 

224.  Цистектомія з резекцією верхівки кореня - 

ультра каїн 

процедура 1782,20 

225.  Цистектомія з резекцією верхівки кореня - 

убістезін 

процедура 1754,40 

226.  Операція -імплантація /листподібний імплант/ операція 582,10 

227.  Операція -імплантація /гвинтовий імплант/ операція 1845,20 

228.  Операція -імплантація /одноетапний імплант/ операція 2184,40 

229.  Операція -імплантація /двоетапний імплант/ 

(перший етап) 

операція 2237,70 

230.  Операція -імплантація /двоетапний імплант/ 

(другий етап) 

процедура 1357,70 

231.  Видалення імплантату при переімплантиті - 

лідокаїн 2% 

процедура 528,10 

232.  Видалення імплантату при переімплантиті - 

артифрін 

процедура 546,30 

233.  Видалення імплантату при переімплантиті - 

ультра каїн 

процедура 586,80 

234.  Видалення імплантату при переімплантиті - 

убістезін 

процедура 559,00 

235.  Видалення ретенційної кисти малої слинної 

залози - лідокаїн 2% 

процедура 442,70 

236.  Видалення ретенційної кисти малої слинної 

залози - артифрін 

процедура 451,60 

237.  Видалення ретенційної кисти малої слинної 

залози - ультра каїн 

процедура 471,80 

238.   Видалення ретенційної кисти малої слинної 

залози - убістезін 

процедура 457,90 

 Фізіотеравпетичні процедури   

239.  Електрофорез лікарських засобів - Са 

глюконат 10% 

процедура  69,00 

240.  Електрофорез лікарських засобів - лінкоміцин 

30% 

процедура 79,70 

241.  Електрофорез лікарських засобів – 

 калій йод 2% 

процедура 94,20 

242.  Електрофорез лікарських засобів – 

 Са хлорид 10% 

процедура 72,20 

243.  Електрофорез лікарських засобів – 

лідокаїн 2% 

процедура 51,50 

244.  Електрофорез лікарських засобів – 

вітаміни РР та інші 

процедура 76,20 

245.  Електрофорез лікарських засобів - вітамін В процедура 66,20 

246.  Електрофорез лікарських засобів – 

вітамін В 6 

процедура 66,80 



№ 
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Найменування послуг 
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Тариф без 
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247.  Лазеротерапія процедура 18,40 

248.  Магнітолазерна терапія процедура 18,40 

249.  Ультрафонофорез процедура 45,30 

250.  Дарсонвалізація процедура 27,60 

251.  Вакуум-масаж процедура 35,90 

252.  Парафін-озокеріт аплікація процедура 107,00 

253.  Вібромасаж процедура 18,50 

254.  Інгаляція - розчин евкаліпту процедура 55,40 

255.  Інгаляція - розчин календули процедура 55,40 

256.  УФО-терапія (КУФ) процедура 18,40 

257.  СВЧ-терапія процедура 18,80 

258.  УВЧ- терапія процедура 18,80 

 Рентгенодіагностика   

259.  Цифрова візіографія знімок 58,20 

260.  Ортопантограма знімок 153,10 

261.  Рентгенівський знімок 3х4 см знімок 33,90 

262.  Рентгенівський знімок кутка нижньої щелепи 

13х18 см 

знімок 60,80 

263.  Рентгенівський знімок дна порожнини рота 

7х6 см 

знімок 47,20 

 

 

Примітка:  

 

У тарифах не враховано податок на додану вартість  на підставі абзацу першого 

підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197  Податкового кодексу України (Ліцензія 

Міністерства охорони здоров’я серія АД  № 064036 від 2 серпня  2012 року  на медичну 

практику).  

 

 

 

 

Генеральний директор 

КНП «Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка» 

Чернігівської обласної ради                            С.П. Горбань 

 


	Додаток 1
	Додаток 2
	Додаток 3

