
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 512 

 

Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються в Комунальному некомерційному підприємстві 

Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна 

поліклініка» 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради від 28 квітня 2021 року №01-23-613, відповідно до підпункту 2 пункту «а» 

статті 28, частини п’ятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

постанов 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», від 25 грудня 1996 року №1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 

щодо регулювання цін (тарифів)», рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2019 

року №4492-81-VII «Про встановлення граничного нормативу рентабельності для 

застосування Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Дитяча стоматологічна поліклініка» при розрахунку платних медичних послуг», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09 березня 2021 року №165 «Про 

внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

22 грудня 2020 року №754 «Про план діяльності виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік», з метою встановлення 

тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному некомерційному 

підприємстві Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка», виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна 

поліклініка», згідно Додатку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради 

від 07 квітня 2020 року №178 «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються в Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Дитяча стоматологічна поліклініка»». 

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

В.о. міського голови                                                                           Дмитро КИРИШУН 



Підстава: 

ПЕРЕЛІК*

№                   

п/п
Найменування послуги

Одиниці 

виміру

Вартість 

послуги без 

ПДВ, грн.

ПДВ, грн

Вартість 

послуги з 

ПДВ, грн.

розділ І I.
Послуги, що надаються згідно з функціональними 

повноваженнями 

розділ І п.11 1.

Стоматологічна допомога, що подається 

населенню госпрозрахунковими відділеннями, 

кабінетами 

1.1
Лікування зуба при поверхневому і середньому

 карієсі (без накладання пломби з фотополімеру)
1 процедура 152,00 - 152,00

1.2
Лікування зуба при глибокому

 карієсі (без накладання пломби з фотополімеру)
1 процедура 187,00 - 187,00

1.3

Відновлення зруйнованої коронки 

однокореневого зуба за допомогою дротяного 

каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або хімічного 

композиту

1 процедура 700,00 - 700,00

1.4

Відновлення зруйнованої коронки 

однокореневого зуба за допомогою дротяного 

каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного 

матеріалу

1 процедура 889,00 - 889,00

1.5

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується та гутаперчовими штифтами (або 

термопластом)

1 процедура 237,00 - 237,00

1.6
Проведення ремінералізуючої терапії (глибоке 

фторування) 1 зуба
1 процедура 80,00 - 80,00

1.7
Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та 

світлополімерним матеріалом
1 процедура 749,00 - 749,00

1.8

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу 

"Градія" при реставрації до 1/3 коронки зуба 

(лікування зуба та анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 306,00 - 306,00

1.9

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу 

"Градія" при реставрації до 2/3 коронки зуба 

(лікування зуба та анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 380,00 - 380,00

1.10

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу 

"Харизма" при реставрації до 1/3 коронки зуба 

(лікування зуба та анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 276,00 - 276,00

1.11

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу 

"Харизма" при реставрації до 2/3 коронки зуба 

(лікування зуба та анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 299,00 - 299,00

1.12

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу 

"Градія" при реставрації усієї коронки зуба 

(лікування зуба та анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 403,00 - 403,00

          Додаток  

          до рішення виконавчого комітету

          від  27. 07. 2021 року № 512

           міської ради

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються в

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради "Дитяча 

стоматологічна поліклініка"
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1.13

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із склоіномерного матеріалу типу "Фуджі 

ІХ" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування 

зуба та анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 256,00 - 256,00

1.14

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із склоіномерного матеріалу типу "Фуджі 

ІХ" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування 

зуба та анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 281,00 - 281,00

1.15
Лікування періодонтиту однокореневого зуба 

методом депофорезу
1 процедура 169,00 - 169,00

1.16
Знеболювання провідникове в хірургії анестетиком 

типу "Убістезин"
1 процедура 125,00 - 125,00

1.17
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на 

огляд хворого, заповнення документації)
1 процедура 134,00 - 134,00

1.18
Видалення зуба складне  (включаючи витрати часу 

на огляд хворого, заповнення документації)
1 процедура 350,00 - 350,00

1.19

Видалення зуба з викроюванням слизово-

періостального клаптя, випилюванням фрагмента 

кортикальної пластики альвеолярного паростка 

1 процедура 719,00 - 719,00

1.20 Накладання  швів на лунку після видалення зуба 1 процедура 220,00 - 220,00

1.21

Припасування та здача знімного вестибуло-

орального апарата (з вартістю пластинки вестибуло-

оральної)

1 процедура 608,00 - 608,00

1.22
Фіксація одного брекета за допомогою композитного 

матеріалу (вартість брекета сплачується додатково)
1 процедура 150,00 - 150,00

1.23

Припасування та здача ретенційного апарата (з 

антропометричним аналізом телерентгенограми 

голови)

1 процедура 587,00 - 587,00

1.24

Виготовлення діагностичних моделей з розрахунком 

на моделях щелеп та зняттям відбитків щелеп 

альгінатною масою

1 процедура 430,00 - 430,00

1.25 Зняття одного брекета 1 процедура 166,00 - 166,00

1.26
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, 

кандідоз, травматичне ушкодження тощо)
1 процедура 126,00 - 126,00

1.27

Лікування захворювань пародонту: накладання 

лікувальної пов"язки на ясна та зубоясневі кишені 

(одне відвідування)

1 процедура 113,00 - 113,00

1.28 Проведення професійної гігієни усіх зубів 1 процедура 349,00 - 349,00

1.29 Відбілювання зубів 1 процедура 274,00 - 274,00

1.30
Видалення зубного каменю з усіх зубів за одне 

відвідування за допомогою ультразвукового апарату
1 процедура 348,00 - 348,00

1.31

Медикаментозний електрофорез постійного струму, 

імпульсивними струмами, постійного та змінного 

напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані 

та ін.)

1 процедура 42,00 - 42,00

1.32 Дарсонвалізація порожнини рота 1 процедура 17,00 - 17,00

1.33 Електрофорез кореневих каналів 1 процедура 42,00 - 42,00

1.34 Рентгендіагностика зубів дентальна 1 процедура 30,00 - 30,00

1.35
Ортопантомографія (панорамний рентгенівський 

знімок) щелеп
1 процедура 130,00 - 130,00

1.36

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані 

на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для 

спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 

на хірургічному прийомі.

1 процедура 39,00 - 39,00

1.37 Діатермокоагуляція ясен 1 процедура 50,00 - 50,00

1.38 Накладання 1 шва на слизову оболонку. 1 процедура 50,00 - 50,00

1.39
Проведення остеопластики з використанням 

остеоінтеграційних  матеріалів типу остеопласт, 
1 процедура 802,00 - 802,00

Продовження додатку   
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1.40 Видалення екзостозів 1 процедура 219,00 - 219,00

1.41 Хірургічне лікування фіброматозу ясен 1 процедура 219,00 - 219,00

1.42 Лікування альвеоліту кюретажем 1 процедура 121,00 - 121,00

1.43
Консервативне лікування альвеоліту (1 

відвідування).
1 процедура 72,00 - 72,00

1.44 Гінгівектомія в ділянці одного зуба. 1 процедура 200,00 - 200,00

1.45 Видалення епуліду з росткової зони. 1 процедура 305,00 - 305,00

1.46
Лікування перикоронариту з розтином капюшона і 

його промиванням (без видалення зуба).
1 процедура 280,00 - 280,00

1.47 Розтин абсцесу 1 процедура 148,00 - 148,00

1.48 Цистектомія в ділянці одного зуба. 1 процедура 622,00 - 622,00

1.49 Видалення ретенційної кісти 1 процедура 612,00 - 612,00

1.50 Гемісекція 1 процедура 304,00 - 304,00

1.51 Резекція верхівки кореня одного зуба. 1 процедура 478,00 - 478,00

1.52 Поглиблення присінку порожнини рота. 1 процедура 507,00 - 507,00

1.53
Видалення доброякісного новоутворення слизової 

оболонки
1 процедура 352,00 - 352,00

1.54 Пластика вуздечки язика 1 процедура 145,00 - 145,00

1.55 Пластика вуздечки губи 1 процедура 253,00 - 253,00

1.56 Первинна хірургічна обробка рани 1 процедура 136,00 - 136,00

1.57
Вправлення вивиху скронево-нижньощелепного 

суглобу.
1 процедура 251,00 - 251,00

1.58 Тампонада лунки гемостатичною губкою. 1 процедура 81,00 - 81,00

1.59 Гінгівопластика 1 процедура 300,00 - 300,00

1.60 Аплікаційне знеболення 1 процедура 80,00 - 80,00

1.61 Цистотомія з вишкрібанням оболонки кісти 1 процедура 412,00 - 412,00

1.62 Накладання кофердаму 1 процедура 280,00 - 280,00

1.63
Проведення провідникової анестезії анестетиком 

типу "Лідокаїн"
1 процедура 102,00 - 102,00

1.64 Закриття однієї перфорації кореня "Тріоксідент" 1 процедура 92,00 - 92,00

1.65
Лікування пульпіту ампутаційним методом без 

накладання пломби
1 процедура 95,00 - 95,00

1.66 Розпломбування одного кореня постійного зуба. 1 процедура 247,00 - 247,00

1.67 Кюретаж пародонтальних кишень 2х зубів 1 процедура 158,00 - 158,00

1.68 Вилучення стороннього предмета з одного каналу 1 процедура 161,00 - 161,00

1.69 Зняття пломби 1 процедура 46,00 - 46,00

1.70 Накладання тимчасової пломби 1 процедура 39,00 - 39,00

1.71
Пломбування одного каналу кореня зуба без 

гутаперчивого штифта
1 процедура 151,00 - 151,00

Продовження додатку   
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1.72

Лікування періодонтиту, механічна медикаментозна 

обробка одного каналу з встановленням турунди з 

антисептиком під пов"язку

1 процедура 122,00 - 122,00

1.73
Накладання кальцієвмісної підкладки при глибокому 

карієсі типу Лайф
1 процедура 75,00 - 75,00

1.74
Покриття фісури одного зуба герметиком хімічного 

затвердження 
1 процедура 81,00 - 81,00

1.75
Покриття фісури одного зуба герметиком світлового 

затвердження
1 процедура 98,00 - 98,00

1.76
Накладання пломби при лікуванні карієсу із 

хімкомпозиту типу "NNBest"
1 процедура 178,00 - 178,00

1.77
Накладання пломби при лікуванні карієсу СІЦ типу 

"Цеміон"
1 процедура 162,00 - 162,00

1.78
Накладання пломби при лікуванні карієсу   із 

матеріалу типу "Евікрол"
1 процедура 111,00 - 111,00

1.79
Видалення мякого зубного налету з одного зуба, 

безапаратне
1 процедура 59,00 - 59,00

1.80 Навчання гігієни ротової порожнини 1 процедура 74,00 - 74,00

1.81
Місцеве застосування ремінералізуючих 

препаратів(1 зуб)
1 процедура 50,00 - 50,00

1.82 Флюоризація зубів 1 процедура 115,00 - 115,00

1.83 Первинний огляд в ортодонтії 1 процедура 139,00 - 139,00

1.84 Порада в ортодонтії 1 процедура 59,00 - 59,00

1.85 Повторний огляд амбулаторного хворого в ортодонтії 1 процедура 37,00 - 37,00

1.86 Складання плану ортодонтичного лікування 1 процедура 154,00 - 154,00

1.87 Консультація хворого в ортопедії 1 процедура 61,00 - 61,00

1.88
Вибіркове пришліфовування зубів, усунення 

травматичної оклюзії
1 процедура 96,00 - 96,00

1.89 Виготовлення часткового і повного знімного протезу 1 процедура 1700,00 - 1700,00

1.90 Бюгельний протез, виготовлення 1 процедура 2900,00 - 2900,00

1.91 Зняття однієї коронки 1 процедура 68,00 - 68,00

1.92
Цементування однієї коронки цементом типу 

"Адгезор"
1 процедура 38,00 - 38,00

1.93
Цементування однієї коронки склоіономерним 

цементом
1 процедура 61,00 - 61,00

1.94 Приварка одного кламера 1 процедура 59,00 - 59,00

1.95
Зняття відбитку з однієї щелепи одношаровим 

відбитковим матеріалом
1 процедура 135,00 - 135,00

1.96
Зняття відбитку з однієї щелепи двошаровим 

відбитковим матеріалом
1 процедура 189,00 - 189,00

1.97 Перебазування апарату 1 процедура 245,00 - 245,00

1.98 Примірка коронки без відтиску 1 процедура 84,00 - 84,00

1.99 Зняття прикусних валиків 1 процедура 159,00 - 159,00

1.100 Активація, корекція, здача протезу 1 процедура 206,00 - 206,00

1.101 Визначення висоти прикусу на воскових моделях 1 процедура 208,00 - 208,00

1.102 Накладка на один зуб 1 процедура 200,00 - 200,00

1.103  Фіксація   дуги 1 процедура 289,00 - 289,00

Продовження додатку 



5

1.104 Фіксація одного замка ( кнопки ) 1 процедура 351,00 - 351,00

1.105 Фіксація кільця 1 процедура 351,00 - 351,00

1.106 Фіксація ретейнера на два зуби 1 процедура 399,00 - 399,00

1.107
Виготовлення і припасування та фіксація коронки 

штампованої
1 процедура 452,00 - 452,00

1.108
Виготовлення,припасування та фіксація коронки з 

пластмасовим облицюванням
1 процедура 474,00 - 474,00

1.109 Виготовлення і фіксація коронки пластмасової 1 процедура 298,00 - 298,00

1.110
Виготовлення, припасування та фіксація коронки 

металокерамічної
1 процедура 1350,00 - 1350,00

1.111
Виготовлення і препарування зуба під куксову 

вкладку із штифтом
1 процедура 203,00 - 203,00

1.112
Припасування і виготовлення індивідуальної ложки і 

зняття 2-х відбитків
1 процедура 125,00 - 125,00

1.113 Приварка одного зуба в знімному протезі 1 процедура 56,00 - 56,00

1.114 Ремонт знімних апаратів (перелом) 1 процедура 127,00 - 127,00

1.115
Припасування і здача однієї коронки на тимчасовий 

зуб.( ортодонтичного кільця )
1 процедура 97,00 - 97,00

1.116 Надання стоматологічної допомоги на дому (30 хв.) 1 процедура 250,00 - 250,00

1.117

надання планової  стоматологічної допомоги під 

загальним знеболенням (комбінованим наркозом) 

тривалістю 30 хвилин (оплата за лікування зубів - 

окремо)

1 процедура 3000,00 - 3000,00

1.118

надання стоматологічної допомоги під загальним 

знеболенням (інгаляційним наркозом) тривалістю до 

20 хвилин (оплата за стоматологічну послугу - 

окремо)

1 процедура 1800,00 - 1800,00

1.119 Проведення УВЧ терапії 1 процедура 73,00 - 73,00

1.120 Проведення лазеротерапії 1 процедура 50,00 - 50,00

1.121 Проведення УФО 1процедура 30,00 - 30,00

1.122 Профілактична обробка 1 зуба озоном 1 процедура 100,00 - 100,00

1.123 Лікування 1 каналу ендодонтичне під мікроскопом 1 процедура 1482,00 - 1482,00

1.124 Реставрація коронкової частини під мікроскопом 1 процедура 1599,00 - 1599,00

розділ I п.30 2

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів, якщо 

ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили 

державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади 

освіти на умовах контракту

1 послуга 802,00 160,00 962,00

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК

Продовження додатку   

* -  Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-

дослідних установах, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 


