
 

 

 

Т А Р И Ф И 

на платні послуги, що надаються комунальним закладом –  

Вінницьким обласним спеціалізованим клінічним диспансером 

радіаційного захисту населення 

 

№ з/п Назва послуги 
Одиниця 
виміру 

Тариф, 
грн, без 

ПДВ 

 
1. 

 
Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та 
установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - 
інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) 
заклади освіти; закінчили державні вищі медичні 
(фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті 
на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні 
фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять 
інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в 
інтернатурі 
 

1.1. Стажування лікарів (провізорів) - 
інтернів за спеціальністю «Внутрішні 
хвороби» 

1 тиждень 135,33 

1.2. Стажування лікарів (провізорів) - 
інтернів за спеціальністю 
«Стоматологія» 

1 тиждень 135,33 

1.3. Стажування лікарів (провізорів) - 
інтернів за спеціальністю «Хірургія» 

1 тиждень 135,33 

1.4. Стажування лікарів (провізорів) - 
інтернів за спеціальністю «Клінічна 
фармація» 

1 тиждень 135,33 

2.  
Протезування в тому числі зубне, слухове та очне 

 
 Зубне протезування 

2.1. Одиночна штампована металева 
коронка 

1 послуга 95,03 

2.2. Штампована коронка облицьована 
пластмасою  

1 послуга 148,56 

2.3. Одиночна пластмасова коронка 1 послуга 107,63 
2.4. Одиночна металокерамічна коронка 1 послуга 601,91 
2.5. Одиночна лита металева коронка 1 послуга 219,57 
2.6. Штампована коронка у 

мостоподібному протезі  
1 послуга 90,23 



2.7. Фасетка у штамповано-паяному 
мостоподібному протезі 

1 послуга 115,65 

2.8. Литий зуб у штамповано-паяному 
мостоподібному протезі 

1 послуга 134,11 

2.9. Штампована коронка облицьована 
пластмасою у мостоподібному протезі  

1 послуга 146,50 

2.10. Пластмасовий зуб у мостоподібному 
протезі 

1 послуга 50,35 

2.11. Металокерамічна коронка  у 
мостоподібному протезі 

1 послуга 544,91 

2.12. Металокерамічний зуб у 
мостоподібному протезі 

1 послуга 490,11 

2.13. Литий металевий зуб у 
мостоподібному протезі 

1 послуга 114,30 

2.14. Повний знімний протез (пластинковий 
з корекцією протезу) з пластмасовими 
зубами  

1 послуга 413,05 

2.15. Знімний частковий протез з корекцією 
протезу з пластмасовими зубами 

1 послуга 357,12 

2.16. Бюгельний протез (з корекцією) на 
вогнетривкій моделі з замковим 
кріпленням  

1 послуга 1543,76 

2.17. Виготовлення індивідуальної ложки з 
самотвердіючої пластмаси 

1 послуга 79,21 

2.18. Вкладка, виготовлена лабораторно 
(металева) 

1 послуга 234,01 

2.19. Литий штифтовий зуб з пластмасовою 
фасеткою 

1 послуга 159,68 

2.20. Спайка коронок, лапка 1 послуга 37,79 
2.21. Лагодження знімних протезів: 

2.21.1. Перелом базису 1 послуга 51,66 
2.21.2. Два переломи на одному базисі 1 послуга 51,87 
2.21.3. Кріплення одного зуба 1 послуга 70,80 

2.21.4. Кріплення двох зубів 1 послуга 85,20 
2.21.5. Кріплення трьох зубів 1 послуга 98,70 

2.21.6. Кріплення чотирьох зубів 1 послуга 107,22 
2.21.7. Кріплення одного кламеру 1 послуга 73,23 
2.21.8. Кріплення двох кламерів 1 послуга 80,29 
2.22. Лабораторне  перебазування знімного 

протезу (з корекцією) 
1 послуга 173,38 

2.23. Зняття  суцільнолитої коронки 1 послуга 45,34 
2.24. Зняття штампованої коронки 1 послуга 18,92 
2.25. Консультація лікаря без додаткового 

лабораторного дослідження 
1 послуга 20,51 

2.26. Повторне цементування коронки  1 послуга 50,84 
2.27. Зняття контрольного відбитку (як самостійний вид допомоги) : 



2.27.1. Зняття контрольного відбитку  
(як самостійний вид допомоги) 
матеріалом  «Зета плюс» 

1 послуга 48,76 

2.27.2. Зняття контрольного відбитку  
(як самостійний вид допомоги) 
матеріалом «Спідекс» 

1 послуга 58,98 

2.27.3. Зняття контрольного відбитку  
(як самостійний вид допомоги) 
матеріалом  «Тропікалгін» 

1 послуга 13,43 

2.27.4. Зняття контрольного відбитку  
(як самостійний вид допомоги) 
матеріалом  «Упін» 

1 послу                                                                                                                                                                                                                                                                        
га 

12,13 

2.27.5. Зняття контрольного відбитку  
(як самостійний вид допомоги) 
матеріалом  «Еластик кромо» 

1 послуга 11,51 

2.28. Корекція знімного протезу  
(як самостійний вид допомоги) 

1 послуга 24,31 

 


