
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
16.07.2020 № 581/2020-р

 

 
Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним  
підприємством “Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка” 

 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3
1. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів, якщо ці лікарі 

(провізори) – інтерни закінчили державні заклади вищої 
освіти, що готують фахівців у сфері охорони здоров’я на 
умовах контракту, на місяць

750,00 

2. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими 
відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я: 

1) огляд, консультація, оформлення документації 50,50
2) накладання пломби силікатними цементами (“Адгезор”, 

“Белацин”, “Беладонт”) при лікуванні карієсу та його 
ускладненні 

80,50

3) накладання пломби склоіономерними матеріалами хіміч-
ного твердіння (“Цеміон” та аналоги) при лікуванні 
карієсу та його ускладненні

150,00 

4) накладання пломби склоіономерними матеріалами хіміч-
ного твердіння (“Ріва” та аналоги) при лікуванні карієсу та 
його ускладненні 

200,50 

5) накладання пломби склоіономерними матеріалами світло-
вого твердіння при лікуванні поверхневого карієсу та його 
ускладненні 

200,50

6) накладання пломби склоіономерними матеріалами світло-
вого твердіння при лікуванні середнього карієсу та його 
ускладненні 

251,50

7) накладання пломби склоіономерними матеріалами світло-
вого твердіння при лікуванні глибокого карієсу та його 
ускладненні 

274,00

8) накладання пломби композиційними матеріалами хімічно-
го твердіння при лікуванні карієсу та його ускладненні 

200,50 

9) накладання пломби композиційними матеріалами світло-
вого твердіння (“Лателюкс”, “Те-економ”) при лікуванні 
поверхневого карієсу та його ускладненні

149,50
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10) накладання пломби композиційними матеріалами світло-
вого твердіння (“Лателюкс”, “Те-економ”) при лікуванні 
середнього карієсу та його ускладненні

203,50

11) накладання пломби композиційними матеріалами світло-
вого твердіння (“Лателюкс”, “Те-економ”) при лікуванні 
глибокого карієсу та його ускладненні

255,00

12) накладання пломби матеріалами “Gradia”, “EsСom”, “Filtek”, 
“Valux” при лікуванні поверхневого карієсу та його 
ускладненні 

246,50

13) накладання пломби матеріалами “Gradia”, “EsСom”, “Filtek”, 
“Valux” при лікуванні середнього карієсу та його 
ускладненні 

306,50

14) накладання пломби матеріалами “Gradia”, “EsСom”, “Filtek”, 
“Valux” при лікуванні глибокого карієсу та його 
ускладненні 

357,50

15) накладання пломби рідкими композитами світлового 
твердіння, мікрогібридами при лікуванні карієсу та його 
ускладненні 

151,00

16) накладання пломби цинк-фосфатними цементами при 
лікуванні карієсу та його ускладненні

80,50

17) накладання тимчасової пломби при лікуванні карієсу та 
його ускладненні 

49,50 

18) герметизація фісур одного зуба 151,00
19) накладання кальційвмісної прокладки при лікуванні 

глибокого карієсу 
35,50 

20) накладання робердаму, кофердаму 51,00
21) механічна медикаментозна обробка одного зубного каналу 60,50
22) механічна медикаментозна обробка двох зубних каналів 70,50
23) механічна медикаментозна обробка трьох зубних каналів 80,50
24) реставрація (без каналу) естетичної коронкової частини 

фронтальних зубів
452,00 

25) реставрація коронкової частини зуба 552,50
26) корекція реставрації 180,50
27) застосування анкерного штифта 120,50
28) застосування скловолоконного штифта 150,00
29) застосування підкладкового матеріалу (використання 

матеріалу типу “Адгезор”)
31,50 

30) застосування підкладкового матеріалу з використанням 
склоіономерного цементу

61,00 

31) інструментальна та медикаментозна обробка однокорене-
вого зуба перед накладанням девіталізуючої пасти

60,00 

32) пломбування каналу однокореневого зуба девіталізуючою 
пастою 

152,00 
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33) інструментальна та медикаментозна обробка 
двокореневого зуба перед накладанням девіталізуючої 
пасти 

70,50 

34) пломбування каналу двокореневого зуба девіталізуючою 
пастою 

253,00 

35) інструментальна та медикаментозна обробка трьохкоре-
невого та чотирьохкореневого зуба перед накладанням 
девіталізуючої пасти

81,00 

36) пломбування каналу трьохкореневого та чотирьохкоре-
невого зуба девіталізуючою пастою

300,50 

37) пломбування одного каналу цементом 111,50
38) пломбування важкопрохідних каналів 50,50
39) розпломбування одного каналу запломбованого пастою 40,00
40) розпломбування одного каналу запломбованого цементом 80,00
41) пломбування каналу однокореневого зуба гутаперчею 180,00
42) пломбування каналу двокореневого зуба гутаперчею 213,00
43) пломбування каналу трьохкореневого зуба гутаперчею 240,00
44) тимчасове пломбування однокореневого каналу препара-

тами з вмістом кальцію
91,50 

45) видалення стороннього предмета, анкерного штифта з 
кореневого каналу 

85,50 

46) депофорез міді-кальцію 95,50
47) використання матеріалу “РРО ROOT МТА” для закриття 

перфорації кореня 
201,00 

48) невідкладна допомога з приводу пульпіту 105,50
49) невідкладна допомога з приводу періодонтиту 90,50
50) підготовка однокореневого зуба під вкладку 65,50
51) підготовка двокореневого зуба під вкладку 120,50
52) внутрішньоканальне відбілювання 160,50
53) електрокоагуляція слизової оболонки (ділянка одного 

зуба) 
65,50 

54) зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку з 
однієї щелепи 

150,50 

55) зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку з 
одного зуба 

41,00 

56) зняття зубних відкладень інструментальним методом з однієї 
щелепи 

121,00 

57) зняття зубних відкладень інструментальним методом з 
одного зуба 

41,00 

58) медикаментозна обробка зубоясенних кишень 55,50
59) аплікація за допомогою плівки “Диплен” 75,00
60) полірування пастою всіх зубів 70,50
61) полірування пастою фронтальної ділянки 50,00
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62) накладання пародонтальної пов’язки 80,00
63) ін’єкція препаратом “Траумель” 150,50
64) шинування двох зубів “ГЛАССПЕНОМ” та 

фотополімерами 
450,50 

65) шинування кожного наступного зуба 40,00
66) закритий кюретаж (інструментальний) однокореневого 

зуба 
40,50 

67) закритий кюретаж (інструментальний) багатокореневого 
зуба 

55,50 

68) глибокий кюретаж кишені при пародонтальному абсцесі 159,50
69) глибокий кюретаж кишені з використанням апарату 

“Вектор” 
800,00 

70) зняття гіперчутливості тканин зуба 59,50
71) комплексне обстеження пацієнтів з патологією слизової 

оболонки порожнини рота
65,50 

72) комплексна терапія травматичних, інфекційних (вірусних 
та грибкових інфекцій) уражень слизової оболонки 

120,50 

73) комплексна терапія захворювання губ, язика 120,50
74) видалення зуба рухомого 63,00
75) видалення зуба просте 133,50
76) видалення зуба складне 168,50
77) видалення зуба дистопованого 455,00
78) видалення зуба ретинованого 644,00
79) видалення одного кореня зуба (гемісекція) 177,50
80) лікування альвеоліту 167,50
81) кістектомія з резекцією верхівки кореня 519,00
82) кістектомія з видаленням зуба 363,50
83) лікування періоститу (розтин субперіостального абсцесу) 257,50
84) лікування перикоронориту 151,50
85) діатермокоагуляція 65,50
86) пластика вуздечки верхньої або нижньої губи 244,50
87) пластика вуздечки язика 169,50
88) альвеолотомія з відшаруванням слизово-окісного клаптя) 177,00
89) видалення новоутворень порожнини рота 272,50
90) усунення екзостозів 61,00
91) накладання шва 59,00
92) зняття швів 30,00
93) знеболення за допомогою препарату “АРТИФРИН 

ЗДОРОВ’Я” та його аналогів
52,50 

94) знеболення за допомогою лідокаїну 28,50
95) дентальний рентген зуба 40,50
96) дентальний рентген зуба з консультацією 55,00
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97) ортопантомограма 103,50
98) ортопантомограма з консультацією 135,00
99) гінгівектомія 218,50

100) гінгівопластика на ділянці шести зубів 260,00
101) видалення каменю із протоки слинної залози 353,50
102) первинна хірургічна обробка рани 154,50
103) обробка рани після складного хірургічного втручання 53,00
104) вправлення звичного вивиху висково-нижньощелепного 

суглоба 
52,00 

105) вправлення вивиху висково-нижньощелепного суглоба 122,00
106) репозиція зуба при неповному вивиху 53,00
107) шинування при переломах щелеп 250,50
108) блокада нерва (центральна провідникова анестезія) 90,50
109) припинення кровотечі після видалення зуба 107,00
110) хірургічне оголення ретинованого зуба 171,50
111) лікування артритів, артрозів висково-нижньощелепного 

суглоба 
51,50 

112) лікування сіалоденітів 82,00
113) абсцеси щелепно-лицьової ділянки 206,50
114) пластика тяжів слизової оболонки 105,50
115) усунення співустя з верхньощелеповою пазухою 454,50
116) кісткова пластика в ділянці видаленого зуба 10000,00
117) кісткова пластика по підняттю дна гайморової пазухи 18000,00
118) встановлення імплантату (1 етап) 7500,50
119) встановлення формувача ясен (2 етап) 1039,50 
120) видалення імплантату 1102,50
121) загальне знеболення 500,00

3. Діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 
надаються без направлення лікаря:

1) гальванізація 21,00
2) ультрависокочастотна терапія (УВЧ) 23,00
3) дарсонвалізація місцева 26,00
4) ультразвукова терапія 26,00
5) світлотерапія з використанням лампи “Біоптрон” 21,50
6) ультрафіолетове опромінення (тубус-кварц) 20,50
7) медикаментозний електрофорез 40,50
8) консультація лікаря-пародонтолога 52,00
9) консультація лікаря-стоматолога хірурга 55,50

 

 

Керівник апарату  

адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


