
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія 

Друге пленарне засідання 

 VIІІ скликання 

"22   " жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1288 

 
Про  платні   послуги, які надаються 

Комунальним некомерційним 

підприємством «Ємільчинська лікарня» 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

 

 

 

 

       З метою залучення додаткових коштів для розвитку матеріально-технічної бази КНП 

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради для підвищення рівня якості медичного 

обслуговування населення, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст.18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони 

здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017 №1075 «Про затвердження методики розрахунку вартості послуги з 

медичного обслуговування», розглянувши лист  КНП « Ємільчинська лікарня» Ємільчинської 

селищної ради, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про платні послуги КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської 

селищної ради (Додаток 1). 

2. Затвердити Тарифи на платні послуги КНП «Ємільчинська лікарня»  Ємільчинської 

селищної ради (Додаток 2). 

3. КНП «Ємільчинська лікарня»  Ємільчинської селищної ради забезпечити надання платних  

послуг у відповідності до затвердженого положення та тарифів. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



                             

 Додаток 1 

до рішення  8 сесії, другого пленарного 

засідання VІІІ скликання селищної ради від 

22 жовтня 2021року №1288 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про платні послуги, які надаються комунальними некомерційним підприємств       

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про платні послуги, які надаються комунальним некомерційним 

підприємством « Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради (далі — Положення) 

розроблено відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII; Статуту КНП «Ємільчинська 

лікарня» Ємільчинської селищної ради (далі — КНП), якими передбачено можливість надання 

платних медичних послуг населенню. 

1.2. В основі Положення: 

- Закон України «Про ціни та ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-VI; 

- Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений 

наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318; 

- Постанова КМУ України від 27.12.2017 № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку 

вартості послуги з медичного обслуговування»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони 

здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»; 

- Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної 

системи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.10.1999 р. 

№252; 

- Наказ МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії 

та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013 р. № 65/80. 

- Перелік професій працівників, які проходять медичні огляди, встановлений ст.17 Закону 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.,  

- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. №246; 

- Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих 

професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення 

і може призвести до поширення інфекційних хвороб, що затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 23.07.2002 р. №280 (у редакції наказу Міністерства охорони 

здоров’я від 21.02.2013 року № 150); 

- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного 

транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного 



транспорту України, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

29.04.2010 №240(зі змінами). 

1.3. Перелік платних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 

р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі 

змінами). (далі — Перелік № 1138).  

1.4. Мета Положення —підвищення рівня якості медичного обслуговування шляхом 

регламентування процесу надання платних послуг КНП, створення методологічної бази для 

розрахунку їх собівартості, обґрунтування тарифів на платні послуги КНП.  

1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП.  

 

2. Порядок надання платних послуг 

 

2.1. КНП « Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради надає платні послуги у 

межах Переліку№1138.  

2.2. Трудові, економічні та соціальні відносини КНП і працівників, які беруть участь у 

наданні платних послуг, регулює колективний договір. КНП залучає працівників до надання 

платних послуг на основі їх посадових інструкцій. 

2.3. Достовірне інформування щодо переліку платних послуг, які надаються в КНП, та 

тарифів на них забезпечується шляхом розміщення прейскурантів цін у доступних для 

пацієнтів місцях. 

2.4. Відповідність ціни на платні послуги затвердженому тарифу, якість та повнота їх 

надання контролюється адміністрацією КНП. 

        2.5. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної 

комісії, призначений наказом директора КНП. 

 

 

3. Розрахунок тарифів на платні послуги 

3.1. Тарифи на платні послуги, що надаються в КНП, розраховуються індивідуально з 

урахуванням економічно обґрунтованих витрат. У розрахунки тарифів задіяні всі витрати 

КНП, незалежно від джерел їх фінансування. 

3.2.Розрахунок собівартості платних послуг здійснюється: 

- за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості 

- згідно Методики № 1075. 

3.3. Згідно Методики № 1075 до обов’язкового переліку прямих витрат відносять: 

- витрати на заробітну плату та пов’язані з нею нарахування; 

- витрати на лікарські засоби, медичні вироби та інші немедичні матеріали, що 

використовуються в наданні такої послуги; 

- витрати на технічне забезпечення та обслуговування (поточний ремонт) медичного та 

немедичного обладнання; 

- комунальні витрати за можливості їх прямого віднесення. 

3.4. При розрахунку прямих витрат використовуються норми часу медичних та 

немедичних працівників згідно діючих нормативних документів, а за відсутності таких 

нормативів застосовуються хронометражі часу виконання певного виду послуг. 



3.5. До непрямих витрат належать витрати на теплопостачання, водопостачання, 

водовідведення, оплату електроенергії, природного газу та інші види витрат, які не можуть 

бути безпосередньо віднесені до певних центрів витрат. 

3.6. Термін дії тарифів не обмежений. Зміни тарифів можуть бути здійснені після 

внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі виникнення 

обґрунтованої потреби, зокрема у таких випадках: 

- значні зміни в оплаті праці працівників згідно з урядовими рішеннями та відповідними 

наказами Міністерства охорони здоров’я України, зокрема при збільшенні мінімального 

розміру заробітної плати; 

- зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо; 

- ріст закупівельних цін на медикаменти, медичні вироби, предмети та матеріали, що необхідні 

для надання послуг. 

 

4. Оплата послуг 

 

4.1. КНП приймає оплату за платні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т. ч. 

страхових компаній.  

4.2. Фізичні та юридичні особи розраховуються у безготівковій формі.  

4.3. В залежності від виду платної послуги оплата здійснюється перед наданням такої 

послуги або по факту її надання. 

4.4. Відповідальні особи надають платні послуги тільки після пред’явлення отримувачем 

послуги документа про оплату.  

4.5. Факт надання платної медичної чи немедичної послуги фіксується в акті надання 

послуг та/або в іншому затвердженому КПН документі, що фіксує такий факт. 

 

5. Розподіл та використання грошових надходжень 

 

5.1. Грошові кошти, отримані від надання платних послуг, КНП використовує 

виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених Статутом КНП ( п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового 

кодексу України).  

 5.2. Пріоритетні напрямки розподілу коштів, отриманих за надання медичних послуг: 

- оплата праці медичних працівників КНП передусім тих , що забезпечують надання 

медичних послуг сплата ЄСВ , інших зарплатних податків і зборів. 

- оновлення матеріально-технічної бази КНП. 

Проведення заходів, пов’язаних із виконанням підприємством основних функцій, які 

не забезпечені або частково забезпечені видатками загального фонду та оплатою за 

договорами про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій, які надаються  

КНП. 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1.Положення та зміни до нього затверджуються  селищною радою. 

6.2.Перегляд та внесення змін до Положення можуть бути зі зміною структури 

підприємств, складу платних послуг, змін тарифів, законодавства 

 

Директор КНП «Ємільчинська лікарня»                                     Наталія БРАНОВИЦЬКА       



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

«Про  платні   послуги, які надаються Комунальним некомерційним підприємством 

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

  

 



 Додаток 2 

до рішення  8 сесії, другого пленарного 

засідання VІІІ скликання селищної ради від 

22 жовтня 2021року №1288 

 

    

 

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються Комунальним  некомерційним 

підприємством “Ємільчинська  лікарня “ Ємільчинської селищної ради  

№ з/п Найменування послуг 
Ціна  

грн. 

  Консультація, первинний, повторний огляд хворого  

1 Лікар хірург  20,51 

2 Лікар хірург  дитячий 19,78 

3 Лікар-ортопед травматолог 24,29 

4 Лікар ендоскопіст 51,17 

5 Лікар-дерматолог 17,09 

6 Лікар-онколог  11,91 

7 Лікар -інфекціоніст 11,59 

8 Лікар-нервопатолог 17,20 

9 Лікар-нервопатолог дитячий   19,86 

10 Лікар -офтальмолог 21,86 

11 Лікар- офтольмолог дитячий  21,86 

12 Лікар отоларинголог 21,86 

13 Лікар отоларинголог дитячий 21,86 

14 Лікар УЗД 22,63 

15 Лікар  фтізіатр 36,97 

16 Лікар акушер-гінеколог 19,28 

17 Лікар акушер-гінеколог дитячий  19,02 

18 Лікар психіатр 18,58 

19 Лікар-нарколог  14,89 

20 Лікар- рентгенолог 29,76 

21 Лікар- ендокринолог 15,09 

22 Лікар -лаборант 39,42 

23 Лікар-фізіотерапевт 11,32 

   

 
Консультація, первинний повторний огляд хворого з 

цитологічним дослідженням 
 

1 
Лікар акушер-гінеколог  з проведенням цитологічного 

дослідження 

74,28 

 

   

 Лабараторні дослідження  

1 Визначення глюкози в сиворотці крові 31,18 

2 Визначення білірубіну з калібратором в сиворотці крові 41,13 

3 Визначення сечовини в сиворотці крові 38,02 

4 Визначення креатиніну в сиворотці крові 18,71 



5 Визначення загального білку в сиворотці крові 43,98 

6 Визначення (АЛАТ) в сиворотці крові 25,75 

7 Визначення (АСАТ) в сиворотці крові 25,75 

8 Визначення с-реактивного білку (СРБ) в сиворотці крові 17,17 

9 Визначення ревматоїдного фактору (РФ) в сиворотці крові 17,16 

10 Визначення антистрепполізину-О (АСЛО) в сиворотці крові 17,22 

11 Визначення холестерину в сиворотці крові 36,16 

12 Визначення сечової кислоти в сиворотці крові 47,43 

13 Визначення протромбінового індексу (ПТІ) в сиворотці крові 32,25 

14 Визначення  загального аналізу крові 97,72 

15 Визначення  загального аналізу сечі 46,89 

16 Визначення  амілази 76,29 

17 Визначення  альбуміну 20,14 

18 Визначення  тимолової проби 50,18 

19 Визначення  лужної фосфатози 36,60 

20 Визначення  іонів кальцію 30,19 

21 Визначення  хлоридів 46,70 

22 Визначення  холінестерози 60,58 

23 Визначення  групи крові та резус-незалежності 18,86 

24 Визначення глікованого гемоглобіну 300,11 

25 Визначення реакції мікропрецепітації (РМП) 45,05 

26 Дослідження виділень статевих органів 48,75 

27 Реактив для визначення яєць гостриків (ентеробіозу) 11,53 

28 Реактив для визначення яєць гельмінтів (метод КАТО) 11,37 

29 
Реактив для визначення яєць гельмінтів (метод ефірно-

уксусний) 
46,10 

30 Реагент для визначення КСБ (туберкульоз) за Ціль-нільсеном 52,07 

31 
Тест-система імуноферментна для виявлення IqM до антигену 

короновірусу SARS-CoV-2 
233,42 

32 
Тест-система імуноферментна для виявлення IqG до антигену 

короновірусу SARS-CoV-2 
228,57 

33 
Тест-система імуноферментна для виявлення IqM  та IqG до 

антигену короновірусу SARS-CoV-2 
461,96 

34 Визначення Д-димеру (якісний метод,експрес-тест) 97,31 

35 
Тест система імуноферментна  для виявлення  поверхневого 

антигену вірусу гепатиту В 
210,78 

36 
Тест система імуноферментна для виявлення для виявлення 

антитіл до вірусу гепатиту С 
210,86 

37 
Тест система імуноферментна для виявлення антитім класів 

імуноглобулінів G та А  до хламідій 
213,15 

38 

Тест система імуноферментна  для кількісного визначення 

антитіл класу імуноглобуліни G  до збудника токсоплазмозу 

людини. 

215,00 

39 
Тест система імуноферментна для кількісного визначення 

антитіл класуIqG до вірусу краснухи 
215,00 



40 

Тест система імуноферментна  напівкількісного аналізу та  

визначення авідності антитіл класу IqG до цитомегаловірусу 

людини 

217,01 

41 

Тест система імуноферментна  для якісного та напівкількісного 

визначення антитіл класу IqG до вірусу простого герпесу 1 і 2 

типу. 

215,00 

   

 Вартість одного ліжко-дня перебування в стаціонарі  

1 Хірургічне відділення 256,01 

2 Травматологічне 165,66 

3 Педіатричне відділення 554,06 

4 Неврологічне  101,56 

5 Терапевтичне відділення  426,41 

6 Акушерсько-гінекологічне відділення 601,43 

   

 Медичний огляд водіїв транспортних засобів  

1 
Медична довідка щодо придатності до керування транспортним 

засобом 
274,91 

2 
Медична довідка щодо придатності до керування транспортним 

засобом для жінок з  проведенням цитологічного дослідження 
329,91 

3 Передрейсовий та післярейсовий огляд 17,74 

   

 Медичний огляд на об’єкти дозвільної системи  

1 
Медична довідка на право отримання дозволу на об’єкти 

дозвільної системи  
257,49 

2 Сертифікат для проходження наркологічного огляду 60,45 

3 
Довідка проходження обов’язкового попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів 
64,90 

   

 Проведення медичних оглядів  

1 
Проведення профілактичних медичних оглядів при прийомі на 

роботу 
156,86 

2 Медичний огляд для отримання виїзної візи за кордон 207,79 

3 
Проведення профілактичних медичних оглядів при прийомі на 

роботу для жінок з проведенням цитологічного дослідження 
206,48 

4 
Видача бланків особистої медичної книжки з проходженням 

медичного огляду  
148,33 

5. Повторний медичний огляд (двічі на рік) 59,62 

6 
Медичний огляд для отримання виїзної візи за кордон для жінок 

з проведенням цитологічного дослідження 
254,39 

7 Видача медичної довідки для абітурієнтів 164,32 

   

 Вартість послуг з масажу  

1 Оздоровчий масаж 42,41 

   

 Копії медичних довідок  

1 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 16,93 

   

 Медичне обслуговування заходів  



1 

Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, 

спортивних змагань, масових, культурних та громадських 

заходів 

56,60 

   

 Інструментальне обстеження хворих  

1 Ультразвукове дослідження (УЗД) 29,77 

2 Електрокардіограма (ЕКГ) 13,47 

3 Фіброгастродуоденоскопія 91,72 

4 Ректоромоноскопія 46,71 

5 Гістероскопія 103,44 

6 Дослідження на апараті Холтер 171,58 

   

 Ренгенологічні послуги  

1 Ренген зуба 31,66 

2 
Ренгенографія черепа, шийного відділу хребта, попереково-

крижового відділу хребта(2 проекції)2 плівки 
86,86 

3 

ренгенографія колінного суглобу, гомілково-стопний суглоб, 

кістки стопи, пличовий суглоб ліктьовий суглоб, передпліччя, 

променево-зап"ясний суглоб, кисть(2 проекції)1 плівка 

69,44 

4 ренгенографія кістки носа(2 проекції) 1 плівка. 63,10 

5 ренгенографія придаткові пазухи носу(1 проекції)1 плівка 57,56 

6 ренгенографія  ОГК, грудний відділ хребта(2 проекції) 2 плівки 106,02 

7 
ренгенографія  ОЧП, кістки тазу (кульшові суглоби)(1 

проекції)1 плівка. 
65,52 

8 
ренгенографія  стегнова гомілкова кістки (2 проекції) 1 плівка 79,02 

 

9 Флюрографія 33,60 

   

 Стоматологічні послуги  

 Стоматологія ортопедична  

1 Консультація, огляд 75,30 

2 Коронка штампована 230,66 

3 Коронка штампована з пластмасовим облицюванням 458,56 

4 Коронка пластмасова 335,22 

5 Зуб литий стальний 191,09 

6 Фасетка 276,83 

7 Лапка в мостовидному протезі 70,87 

8 Базис знімного протезу з пластмасовими зубами 867,73 

9 Доплата за зуб пластмасовий 14,78 

10 Повний знімний протез з пластмасовими зубами 1184,01 

11 Індивідуальна пластмасова ложка 176,49 

12 Кламер гнутий 44,62 

13 Зняття коронки 11,71 

14 Цементування коронок 12,71 

15 Приварка 1 зуба 162,28 

16 Приварка 2 зубів 176,90 

17 Приварка 3 зубів 189,42 

18 Приварка 4 зубів 199,23 

19 Приварка 1-го кламера 162,28 

20 Приварка 2-го кламера 180,67 



21 Спайка стальних коронок 55,13 

22 Перелом базису 91,00 

23 Відбиток альгінатними масами 30,54 

24 Ізоляція торуса 43,92 

25 Вибіркове пришліфовування 4-х зубів 70,10 

 Терапевтична стоматологія  

1 Первинний , повторний огляд хворого 17,56 

2 Консультація, порада  17,56 

3 Анестезія (лідокаїн) 19,35 

4 Анестезія (артифрин) 29,74 

5 Лікування середнього карієсу  36,64 

6 Пломбування зуба  

7 Тимчасове 9,11 

8 Цемент «Адгезор»,   24,18 

9 Цемент «Іолонт» 36,46 

10 Склоіномер «Кетак-Моляр»  74,09 

11 Світло полімерний матеріал « Філтек Z 250»  137,73 

12 Світло полімерний матеріал « Градія Дірект» 142,21 

13 Світло полімерний матеріал « Харизма» 100,97 

14 Світло полімерний матеріал « Лателюкс»  88,22 

15 Світло полімерний матеріал « Валюкс»  105,36 

16 Видалення пломби 18,33 

17 Усунення дефекту пломби, полірування  32,23 

18 Лікування гострого глибокого карієсу  

19 перше відвідування  48,35 

20 друге відвідування (без накладання пломби) 65,25 

21 
Лікування хронічного глибокого карієсу (без накладання 

пломби) 
66,37 

22 Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки 9,99 

23 Дренаж кореневого каналу 49,23 

24 
Лікування пульпіту, періодонтиту, депульпація без ураження 

карієсу ( без накладання пломби ). 
 

25 одно кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Тіедент"  125,73 

26 одно кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Резодонт"  135,52 

27 
одно кореневого зуба пломбувальним матеріалом «Каріосан»  

 
122,69 

28 одно кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Апексдент»  131,32 

29 одно кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Ендофіл"   138,66 

30 двох кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Тіедент"  188,45 

31 
двох кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Резодонт"  208,02 

 

32 двох кореневого зуба пломбувальним матеріалом «Каріосан»  182,36 

33 
двох кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Апексдент»  205,22 

 

34 двох кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Ендофіл"  214,30 

35 трьох кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Тіедент"  258,80 

36 трьох кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Резодонт"  283,27 

37 трьох кореневого зуба пломбувальним матеріалом «Каріосан»  251,19 

38 
трьох кореневого зуба пломбувальним матеріалом " Апексдент»  279,77 

 

39 трьох кореневого зуба пломбувальним матеріалом "Ендофіл"   291,72 
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40 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 87,80 

41 Розпломбування каналу зуба та пломбування 109,92 

42 Тимчасове пломбування кореневого каналу 66,73 

43 Повна реставрація зуба                      

44 світло полімерним матеріалом «Харизма» 269,92 

45  світло полімерним матеріалом «Валюкс» 282,69 

46  світло полімерним матеріалом «Лателюкс» 241,47 

47 світло полімерним матеріалом «Градія Директ» 332,52 

48 світло полімерним матеріалом «Філтек Z 250» 326,17 

49 Відновлення коронки штифтом  

 Одно кореневого зуба  

50 світло полімерним матеріалом «Харизма» 301,67 

51 світло полімерним матеріалом «Валюкс» 315,42 

52 світло полімерним матеріалом «Лателюкс» 273,22 

53 світло полімерним матеріалом «Градія Директ» 364,27 

54 світло полімерним матеріалом «Філтек Z 250» 358,10 

 Багато кореневого зуба  

55 світло полімерним матеріалом «Харизма» 348,31 

56 світло полімерним матеріалом «Валюкс» 362,18 

57 світло полімерним матеріалом «Лателюкс» 319,86 

58 світло полімерним матеріалом «Градія Директ» 410,81 

59 світло полімерним матеріалом «Філтек Z 250» 404,56 

60 Проведення професійної гігієни усіх зубів 133,32 

61 Знаття м’якого зубного нальоту з усіх зубів 69,91 

62 
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з 

усіх зубів 
162,85 

63 
 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної 

оклюзії 
50,54 

64 Лікування гострих форм стоматиту 27,48 

 Хірургічна стоматологія  

1 Первинний повторний огляд хворого 19,64 

2 Консультація ,порада 20,44 

3 Анестезія (лідокаїн ) 24,89 

4 Анестезія ( артифрин ) 35,28 

5 Видалення зуба просте 42,44 

6 Видалення зуба складне 70,39 

7 Розкриття абсцесу, дренування 54,52 

8 Припинення кровотечі 55,95 

   


