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Код 

послуги 
Найменування послуги 

Одиниця 
виміру 

Вартість 
2019 без 
ПДВ, грн. 

  ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ     

1.  
Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, 
іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 

консультація 33,07 

2.  
Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або при профілактичних 
оглядах, складання плану профілактики 

процедура 33,07 

3.  Знеболювання провідникове в терапії процедура 68,88 

4.  Знеболювання інфільтраційне в терапії карпульним шприцом процедура 52,07 

5.  Знеболювання інфільтраційне в терапії процедура 52,07 

6.  Знеболювання аплікаційне в терапії процедура 34,24 

7.  Електроодонтодіагностика процедура 19,69 

8.  Аналіз рентгенограми прицільної процедура 16,46 

9.  Аналіз панорамної рентгенограми процедура 33,07 

10.  Діагностичне використання фарбуючих речовин процедура 18,63 

11.  Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів процедура 102,33 

12.  Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів процедура 307,74 

13.  Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів процедура 359,14 

14.  Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії процедура 75,36 

15.  Відбілювання зубів процедура 1423,22 

16.  Флюоризація зубів процедура 43,18 

17.  Закриття фісур одного зуба герметиками процедура 71,55 

18.  Проведення ремінералізуючої терапії процедура 54,09 

19.  Навчання правилам гігієни порожнини рота процедура 34,47 

20.  Проведення професійної гігієни усіх зубів процедура 472,53 

21.  Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) процедура 56,03 

22.  Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) процедура 89,28 

23.  Усунення дефекту пломби процедура 39,98 

24.  Накладання кофердаму процедура 95,56 

25.  
Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової 
камери 

процедура 49,71 

26.  Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки процедура 17,22 

27.  Пульпотомія або некротомія процедура 28,40 

28.  Екстирпація пульпи з одного кореня зуба процедура 20,32 

29.  
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом типу 
"Foredent") 

процедура 36,59 

30.  
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом типу 
"Tiedent") 

процедура 53,63 

31.  Пломбування кореневого каналу зуба (лікувальною пастою типу "Apexdent") процедура 45,27 

32.  
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчовими 
штифтами (або термопластом) 

процедура 72,02 

33.  Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери процедура 48,91 

34.  Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях процедура 18,26 

35.  Накладання ізолюючой прокладки при лікуванні карієсу  процедура 25,88 

36.  
Медобробка та інструментальна обробка одного каналу за допомогою машинних 
інструментів типу Протейпер 

процедура 154,89 

37.  Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба процедура 47,99 

38.  Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба процедура 113,15 

39.  
Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, 
або цементом 

процедура 120,22 

40.  Вилучення стороннього тіла із каналу зуба процедура 192,69 

41.  Видалення постійної пломби процедура 36,48 

42.  Введення штифта для покращення фіксації композитної пломби процедура 109,93 

43.  
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним 
матеріалом типу "Evicrol" 

процедура 226,98 

44.  
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу 

процедура 393,11 

45.  
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Charisma" 

процедура 575,95 



46.  
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Filtek" 

процедура 606,70 

47.  
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Vitremer" 

процедура 573,22 

48.  
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Riva" 

процедура 519,64 

49.  
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу типу "Composite" 

процедура 467,31 

50.  
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Charisma" 

процедура 687,65 

51.  
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Filtek" 

процедура 745,19 

52.  
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Vitremer" 

процедура 747,05 

53.  
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 607,16 

54.  
Художня реконструкція зуба з використанням композитних матеріалів  (з урахуванням 
скловолоконного штифта) 

процедура 853,43 

55.  Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження і ін.) процедура 69,82 

56.  
Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та 
зубоясневі кишені (одне відвідування) 

процедура 39,85 

57.  
Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне 
відвідування) 

процедура 75,46 

58.  Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють в порожнині рота процедура 108,13 

59.  
Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним 
композитом 

процедура 174,16 

60.  Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом процедура 694,11 

61.  Кюретаж пародонтальних кишень 2-х зубів процедура 100,71 

62.  Діатермокоагуляція ясен процедура 36,85 

63.  Накладання тимчасової пломби процедура 17,01 

64.  Видалення тимчасової пломби процедура 16,64 

65.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень  із композитного матеріалу 
типу "Evicrol" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 92,95 

66.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу 
типу "Evicrol" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 95,50 

67.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу 
типу "Evicrol" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються 
додатково)  

процедура 95,99 

68.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу 
типу "Composite" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 141,16 

69.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу 
типу "Composite" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються  додатково)  

процедура 148,31 

70.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу 
типу "Composite" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 148,93 

71.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Filtek" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 255,15 

72.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Filtek" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 316,76 

73.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Filtek" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 327,40 

74.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Charisma" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та 
анестезія сплачуються додатково)  

процедура 239,97 

75.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Charisma" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 
анестезія сплачуються додатково)  

процедура 286,40 

76.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Charisma" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 297,04 



77.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Cemion" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та 
анестезія сплачуються додатково)  

процедура 77,90 

78.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Cemion" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 
анестезія сплачуються додатково)  

процедура 80,70 

79.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Cemion" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 91,05 

80.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Vitremer" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та 
анестезія сплачуються додатково)  

процедура 231,21 

81.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Vitremer" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 
анестезія сплачуються додатково)  

процедура 280,82 

82.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Vitremer" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 290,10 

83.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Riva" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 193,53 

84.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Riva" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 216,20 

85.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 
матеріалу типу "Riva" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 234,48 

86.  Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту процедура 15,85 

87.  Додаткова анестезія процедура 20,31 

88.  Аналіз комп''ютерної томографії процедура 170,06 

89.  Рентгенографія зубів прицільна дослідження 62,79 

90.  Профогляд лікарем дорослого населення  профогляд 21,37 

91.  Рентгенографія височної та нижньої щелепи 
процедура 

97,52 

92.  
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Latelyuks" 

процедура 
504,90 

93.  
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Latelyuks" 

процедура 
582,50 

94.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Latelyuks" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та 
анестезія сплачуються додатково)  

процедура 
204,25 

95.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Latelyuks" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 
анестезія сплачуються додатково)  

процедура 
214,97 

96.  
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 
матеріалу типу "Latelyuks" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія 
сплачуються додатково)  

процедура 
236,32 

97.  
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів  (одна щелепа) процедура 

195,67 

98.  
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарату з усіх зубів 
(одна щелепа) 

процедура 
231,49 

99.  
Художня реконструкція зуба з використанням композитного матеріалу типу  "Filtek"  (без 
урахування скловолоконного штифта) 

процедура 
664,00 

100.  
Художня реконструкція зуба з використанням композитного матеріалу типу  "Charisma" 
(з урахуванням скловолоконного штифта) 

процедура 
756,82 

101.  
Художня реконструкція зуба з використанням композитного матеріалу типу  "Charisma" 
(без урахування скловолоконного штифта) 

процедура 
580,29 

 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПОСЛУГИ     

102.  УВЧ-терапія процедура 24,32 

103.  Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення процедура 28,32 

104.  Електрофорез кореневих каналів з калієм йодид 2% процедура 38,63 

105.  Електрофорез кореневих каналів  з хлористим кальцієм процедура 40,20 



106.  Електрофорез кореневих каналів з глюконат кальцієм процедура 46,48 

107.  Ампліпульстерапія  процедура 24,89 

108.  Вакуум-масаж процедура 28,07 

109.  Л/луч процедура 25,19 

110.  Ультразвукова терапія з кортизованою маззю процедура 46,37 

111.  Ультразвукова терапія з індометаціновою маззю процедура 40,68 

112.  Ультразвукова терапія з маззю "Левоміколь" процедура 40,60 

113.  Ультразвукова терапія з маззю "Траумель" процедура 46,03 

 
ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ     

114.  Одиночна штампована металева коронка шт 367,34 

115.  Штампована коронка облицьована пластмасою шт 481,86 

116.  Одиночна пластмасова коронка шт 412,29 

117.  Одиночна металокерамічна коронка шт 1424,17 

118.  Одиночна лита металева коронка шт 805,12 

119.  Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка шт 965,55 

120.  Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одномоментно шт 130,58 

121.  Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі шт 453,81 

122.  Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі шт 340,74 

123.  Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі шт 335,27 

124.  Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі шт 1273,19 

125.  Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі шт 908,81 

126.  Литий металевий зуб у мостоподібному протезі шт 738,20 

127.  Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами протез 1307,80 

128.  Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами базис 1064,04 

129.  Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами шт 2874,51 

130.  Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з замковим кріпленням шт 3714,82 

131.  Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси шт 227,28 

132.  Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси шт 211,96 

133.  Знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією шт 568,57 

134.  Вкладка, виготовлена лабораторно (металева) шт 395,47 

135.  Литий штифтовий зуб з пластмасовою фасеткою шт 514,12 

136.  Спайка коронок шт 46,78 

137.  Лапка шт 89,63 

138.  Перелом базису шт 161,76 

139.  Два перелома в одному базисі шт 191,64 

140.  Кріплення одного зуба шт 242,74 

141.  Кріплення двох зубів шт 264,59 

142.  Кріплення трьох зубів шт 285,11 

143.  Кріплення чотирьох зубів шт 305,53 

144.  Кріплення одного кламера шт 266,09 

145.  Кріплення двох кламерів шт 284,57 

146.  Кріплення одного зуба і одного кламера шт 340,04 

147.  Кріплення одного зуба і виправлення перелому базису шт 338,56 

148.  Кріплення двох зубів і виправлення перелому базису шт 365,78 

149.  Клінічне перебазування знімного протезу (з корекцією) шт 345,09 

150.  Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) шт 433,90 

151.  Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження шт 74,29 

152.  Повторне цементування коронки шт 78,07 

153.  Відновлення пластмасової облицьовки шт 160,17 

154.  Відновлення керамічної облицьовки шт 389,18 

155.  Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги) шт 140,28 

156.  
Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою постановкою зубів в 
анатомічному артикуляторі 

протез 1446,12 

157.  Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами шт 23,61 

158.  Зуб в частковому нейлоновому протезі з ускладненою постановкою зубів шт 56,11 

159.  
Виготовлення литої базисної пластинки із хромкобальтового сплаву на вогнетривкій 
моделі 

шт 900,98 

160.  Виготовлення кламера по Кемені шт 74,46 

161.  Виготовлення еластичної підкладки до базису протеза базис 342,70 

162.  Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса) шт 22,52 

163.  
Вигинання, установка в базис стальної арматури та моделювання базису армованого 
протезу 

шт 186,89 



164.  Виготовлення пластмасової капи ланка капи 150,60 

165.  Дуга верхня із хромокобальтового сплаву шт 516,78 

166.  Дуга нижня із хромокобальтового сплаву шт 529,04 

167.  Кламер опорно-утримувальний із хромокобальтового сплаву шт 158,01 

168.  Кламер одноплечовий шт 178,33 

169.  Кламер багатоланковий із хромокобальтового сплаву (одна ланка) шт 87,15 

170.  Лапка опорна (додаткова) із хромокобальтового сплаву шт 71,01 

171.  Кипмайдер із хромокобальтового сплаву шт 74,19 

172.  Зуб литий із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) шт 194,96 

173.  Захист з пластмасовою фасеткою із хромкобальтового сплаву процедура 695,48 

174.  Захист з керамічним зубом із хромкобальтового сплаву процедура 744,30 

175.  Петля із хромокобальтового сплаву для кріплення з пластмасою  шт 52,96 

176.  Сідло (сітка) із хромокобальтового сплаву для кріплення базису шт 121,66 

177.  Відгалуження із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) шт 51,22 

178.  Обмежник базису шт 418,75 

179.  Базис бюгельного протезу з пластмасовими зубами базис 744,48 

180.  Кламер Роуча (Т-подібний) із хромокобальтового сплаву (складні бюгельні) шт 322,89 

181.  Лита оклюзійна накладка із сталі шт 126,46 

182.  Штифтовий зуб із сталі шт 408,19 

183.  Кламер гнутий (додаткова робота по МЗП) шт 22,51 

184.  Кламер литий (додаткова робота по МЗП) шт 28,19 

185.  
Первинне обстеження хворого в ортопедії (включає запис анамнезу, фізичних 
обстежень, запланованої програми лікування) 

огляд 49,52 

186.  Порада в ортопедії, якщо хворий звернувся тільки за порадою огляд 33,02 

187.  
Повторне обстеження хворого в ортопедії (включає запис анамнезу, фізичних 
обстежень, запланованої програми лікування) 

порада 49,52 

188.  
Консультація хворого в ортопедії (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, 
який лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки стану та подальшого 
лікування) 

огляд 99,05 

189.  Обстеження зубів процедура 16,50 

190.  Заповнення карти огляду  процедура 33,02 

191.  Пальпаторне обстеження ротової порожнини процедура 16,50 

192.  Визначення ступеня атрофії альвеолярного відростка процедура 33,02 

193.  Визначення ступеня рухомості зубів процедура 33,02 

194.  Визначення висоти нижньої частини обличчя процедура 33,02 

195.  Аналіз прицільної рентгенограми в ортопедії процедура 16,50 

196.  Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми процедура 33,02 

197.  Аналіз моделей в ортопедії процедура 49,52 

198.  Виготовлення діагностичних моделей щелеп процедура 80,31 

199.  Вибіркове пришліфовування горбиків зубів (в ортопедії) процедура 107,26 

200.  Припасування та фіксація куксової вкладки із штифтом процедура 225,83 

201.  Припасування та фіксація простого штифтового зуба процедура 176,31 

202.  Припасування та накладання бюгельного протеза з опорно-утримуючими кламерами  процедура 122,45 

203.  Препарування зуба під штамповану коронку процедура 33,25 

204.  Препарування зуба під пластмасову коронку процедура 49,75 

205.  Препарування зуба під металопластмасову коронку процедура 66,26 

206.  Препарування зуба під суцільнолиту коронку процедура 66,26 

207.  Препарування зуба під металокерамічну коронку процедура 67,69 

208.  Препарування зуба під куксову вкладку із штифтом процедура 66,58 

209.  Препарування зуба під простий штифтовий зуб процедура 50,12 

210.  Препарування зуба під опорно-утримуючий кламер процедура 49,75 

211.  Зняття 2-х відбитків альгінатними масами процедура 97,15 

212.  Зняття 2-х подвійних відбитків процедура 257,04 

213.  Зняття відбитка масою типу "Упін" процедура 48,58 

214.  Зняття подвійного відбитка масою типу "Спідекс" процедура 123,48 

215.  Відливання моделей гіпсом процедура 77,46 

216.  Зняття суцільнолитої коронки процедура 181,19 

217.  Зняття штампованої коронки процедура 60,12 

218.  Зняття пластмасової коронки процедура 28,07 

219.  Зняття металопластмасової коронки процедура 152,61 

220.  Зняття металокерамічної коронки процедура 181,11 

221.  Визначення центральної оклюзії в ортопедії процедура 82,54 



222.  Підготовка гіпсової моделі для виготовлення безпосереднього протеза процедура 99,05 

223.  Перевірка конструкції протеза при частковій відсутності зубів процедура 33,02 

224.  Перевірка конструкції протеза при повній відсутності зубів процедура 82,54 

225.  Припасування та накладання знімного протеза при частковій втраті зубів процедура 56,90 

226.  Припасування та накладання знімного протеза при повній відсутності зубів процедура 83,87 

227.  Припасування та накладання безпосереднього протеза процедура 111,93 

228.  Виготовлення куксової вкладки на 3 штифтах процедура 480,62 

229.  Фіксаця коронок на Уніцем процедура 72,40 

230.  Фіксаця коронок Кетас-Сем процедура 112,26 

231.  Фіксаця коронок Релакс Х процедура 217,02 

232.  Частковий знімний зубний протез з ускладненою постановкою процедура 1410,98 

 
ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

  

233.  
Консультація хворого в хірургії (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який 
лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 

огляд 44,82 

234.  Знеболювання провідникове Лідокаїном в хірургії операція 58,38 

235.  Знеболювання провідникове Артифрином в хірургії операція 68,88 

236.  Знеболювання інфільтраційне Артифрином в хірургії операція 52,07 

237.  Знеболювання інфільтраційне Артифрином в хірургії карпульно операція 58,81 

238.  Знеболювання аплікаційне Дженрелифом в хірургії операція 34,24 

239.  Аналіз рентгенограми прицільної в хірургії операція 22,41 

240.  Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми в хірургії операція 44,82 

241.  Біопсія язика пункційна операція 34,24 

242.  Біопсія піднебіння пункційна операція 34,24 

243.  Біопсія слинної залози операція 56,65 

244.  Біопсія губи хірургічна операція 191,36 

245.  Біопсія язика хірургічніа операція 190,49 

246.  Біопсія переддвер’я рота хірургічніа операція 190,49 

247.  
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення 
документації) 

операція 102,41 

248.  Видалення зуба за ортодонтичними показаннями (анестезія сплачуеться додатково) операція 79,93 

249.  Видалення тимчасового зуба (анестезія сплачується додатково) операція 54,74 

250.  
Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення 
документації) (анестезія сплачується додатково) 

операція 198,19 

251.  Накладання швів на лунку після видалення зуба операція 119,26 

252.  
Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням 
фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка 

операція 988,50 

253.  Реплантація операція 386,28 

254.  Репозиція зуба при неповному вивиху операція 150,50 

255.  Третій етап операції - встановлення абатменту операція 2192,39 

256.  Гінгівотомія операція 181,33 

257.  Розкриття абсцесу, дренування операція 122,93 

258.  Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка операція 278,10 

259.  Лікування альвеоліта кюретажем ямки операція 160,56 

260.  Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту операція 54,12 

261.  Кюретаж пародонтальних кишень в області 2-х зубів операція 124,63 

262.  Клаптеві операції (6-8 зубів) операція 458,90 

263.  Гінгівектомія операція 207,90 

264.  Гінгівопластика на ділянці 6-х зубів операція 339,26 

265.  Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми операція 344,72 

266.  Розтин капюшона операція 73,78 

267.  Промивання капюшону операція 56,51 

268.  Розтин окістя операція 90,04 

269.  Резекція капюшона операція 98,47 

270.  Цистектомія одонтогенної кісти операція 1505,66 

271.  Видалення одонтоми операція 343,66 

272.  Цистектомія з резекцією верхівки кореня операція 1592,32 

273.  Цистотомія з резекцією верхівки кореня операція 215,86 

274.  Гемісекція операція 283,98 

275.  Цистотомія операція 132,00 

276.  Резекція верхівки кореня зуба операція 319,68 

277.  Альвеолектомія операція 160,92 

278.  Вестибулопластика скалпелем (вартість анестезії сплачується додатково) операція 279,13 



279.  Вестибулопластика лазером (вартість анестезії сплачується додатково) операція 289,99 

280.  
Видалення доброякісного новоутворення язика (вартість анестезії сплачується 
додатково) 

операція 197,90 

281.  Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки процедура 165,13 

282.  Бужування отвору протоки слинної залози процедура 99,06 

283.  Видалення каменю із протоки слинної залози процедура 191,83 

284.  Розтин абсцесу з наступним дренуванням (вартість анестезії сплачується додатково) процедура 97,03 

285.  Розтин і дренування абсцесів піднебіння (вартість анастезії сплачується додатково) процедура 77,85 

286.  
Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, 
фіброми та ін.), (вартість анастезії сплачується додатково) 

процедура 237,14 

287.  Пластика вуздечки язика скалпелем (вартість анастезії сплачується додатково) операція 185,50 

288.  Пластика вуздечки язика лазером (вартість анастезії сплачується додатково) операція 184,45 

289.  Первинна хірургічна обробка рани процедура 252,29 

290.  Коагуляція ясен процедура 54,71 

291.  Перев’язка після складного хірургічного втручання процедура 81,35 

292.  Обробка виразки процедура 60,28 

293.  Вправлення звичного вивиху скронево-нижньощелепного суглоба процедура 45,12 

294.  Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелепного суглоба процедура 138,18 

295.  Накладання пращі на підборіддя процедура 47,87 

296.  Шинування при переломах щелеп процедура 800,97 

297.  Іммобілізація зубів дротом процедура 182,64 

298.  Шинування зубів (з приводу вивихів зубів) процедура 166,79 

299.  Припинення кровотечі після видалення зуба процедура 133,77 

300.  Зняття швів процедура 43,83 

301.  Первинна пов’язка при невідкладній допомозі процедура 87,05 

302.  Механотерапія скронево-нижньощелепного суглоба процедура 134,45 

 
ОРТОДОНТИЧНІ РОБОТИ     

303.  Пластинка базисна  шт 373,39 

304.  Пластинка з похилою площиною шт 277,49 

305.  Пластинка з заслоном для язика шт 285,39 

306.  Пластинка розширяюча зі стандартним гвинтом шт 369,72 

307.  Пластинка розширяюча з подвійною пружинячою петлею шт 337,67 

308.  Пластинка з оклюзійними накладками шт 413,76 

309.  Пластинка з накусочною площиною шт 303,59 

310.  Пластинка з похило-накусочною площиною шт 338,38 

311.  Кламер круглий гнутий шт 20,29 

312.  Кламер стрічковий шт 22,99 

313.  Дуга вестибулярна  складна (з тиском на один зуб) шт 58,96 

314.  Дуга вестибулярна  складна  з  чотирма-шістьма додатковими вигинами шт 110,52 

315.  Петля подвійна пружиняча для розширення пластинки (пружина Коффіна) шт 47,47 

316.  Пружина рукоподібна, S-подібна, пружина складна протрагіруюча з двома вигинами шт 37,96 

317.  Пружина П-подібна для усунення діастеми шт 51,00 

318.  Пружина складна протрагіруюча з трьома вигинами шт 56,14 

319.  Підштовхувач на один і два зуба (пружина проста) шт 35,41 

320.  Гвинт стандартний (установлення)  шт 38,94 

321.  Апарат Брюкля шт 312,44 

322.  Накладка оклюзійна (пластмасова) на жувальні поверхні зубів з сіткою (на регулятор)  шт 157,33 

323.  Встановлення стандартного гвинта шт 38,94 

324.  Гвинт ортодонтичний  шт 50,59 

325.  Похила площина шт 104,54 

326.  Пружина протрагуюча (пружина проста) шт 31,84 

327.  Перелом пластинки пластинка 87,76 

328.  Два перелома в одній пластинці пластинка 71,74 

329.  Прикріплення круглого гнутого кламера пластинка 107,76 

330.  Прикріплення двох круглих гнутих кламерів пластинка 89,92 

331.  Похила площина (починка) шт 109,77 

332.  Товкач шт 42,90 

333.  Контрольна модель шт 36,79 

334.  Похила площина або козирьок шт 144,58 

335.  Пластина зйомна з одним зубом шт 276,52 

336.  Модель контрольна (однієї щелепи) шт 17,43 



337.  
Первинний огляд хворого в ортодонтії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, 
запланованої програми діагностики та лікування) 

прийом 82,54 

338.  Порада в ортодонтії, якщо хворий звернувся тільки за порадою прийом 41,26 

339.  
Повторний огляд амбулаторного хворого в ортодонтії (включає запис анамнезу, 
результатів фізичного обстеження та контролю призначеного лікування) 

прийом 41,26 

340.  Клінічні діагностичні проби Ешлера-Бімлера та Ільїної-Маркосян процедура 41,26 

341.  Аналіз прицільної рентгенограми в ортодонтії процедура 20,64 

342.  Аналіз ортопантомограми, панорамної рентгенограми, томограми процедура 41,26 

343.  Визначення центральної оклюзії процедура 82,54 

344.  Аналіз моделей в ортодонтії процедура 41,26 

345.  Виготовлення діагностичних моделей процедура 89,09 

346.  Розрахунок на моделях щелеп процедура 89,81 

347.  Антропометричний аналіз телерентгенограми голови процедура 254,40 

348.  Вибіркове пришліфування горбиків зубів в ортодонтії процедура 43,00 

349.  Зішліфовка горбиків молочних зубів процедура 41,26 

350.  Зняття відбитків щелеп альгінатною масою процедура 109,40 

351.  Відливка моделей з гіпсу процедура 49,84 

352.  Перебазування ортодонтичного апарата процедура 148,28 

353.  Припасування та здача апарата з вестибулярною дугою процедура 82,54 

354.  Припасування та здача апарата з гвинтом процедура 103,17 

355.  Припасування та здача апарата з металевою опорою для язика процедура 82,54 

356.  Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною процедура 82,54 

357.  Припасування та здача знімного апарата з оклюзійними наклакдками процедура 123,81 

358.  Припасування та здача знімного апарата з накусочною ділянкою процедура 123,81 

359.  Припасування та здача знімного вестибуло-орального апарата  процедура 123,81 

360.  Припасування та здача пропульсора Мюлемана процедура 165,07 

361.  Припасування та здача апарата Брюкля процедура 82,54 

362.  Припасування та здача апарата Андрезена-Хойпля процедура 123,81 

363.  Лагодження протеза або його корекція процедура 138,32 

364.  
Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними 
апаратами 

процедура 123,81 

365.  Проведення вправ для жувальних м’язів процедура 82,54 

366.  Активація елементів ортодонтичного апарату шт 84,81 

 
ДИТЯЧА ТЕРАПЕВТИЧНА ДОПОМОГА 

  

367.  
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої 
програми діагностики та лікування) 

прийом 41,27 

368.  Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою прийом 41,27 

369.  
Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного 
обстеження, контролю призначеного лікування) 

прийом 41,27 

370.  
Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, 
іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 

прийом 41,27 

371.  Складання плану профілактики для однієї людини з реєстрацією його карти прийом 41,27 

372.  Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу прийом 82,54 

373.  Визначення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної процедура 42,39 

374.  Визначення індексу гігієни рота за Грін-Вермільоном процедура 42,39 

375.  Проба Шилера-Писарева процедура 45,47 

376.  Аналіз прицільної рентгенограми  процедура 16,51 

377.  
Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступеня активності, яке 
закінчується пломбою з цементу (Стеклономер "Cemion") 

процедура 106,73 

378.  
Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступеня активності, яке 
закінчується пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 157,40 

379.  
Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступеня активності, яке 
закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 255,84 

380.  
Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня активності, яке 
закінчується пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 181,38 

381.  
Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня активності, яке 
закінчується пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 258,93 

382.  
Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня активності, яке 
закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу "Рива" 

процедура 316,59 

383.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (три відвідування), яке 
закінчується пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 267,56 

384.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (три відвідування), яке 
закінчується пломбою з композитного матеріалу "Evicrol" 

процедура 268,18 



385.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (три відвідування), яке 
закінчується пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 281,22 

386.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (три відвідування), яке 
закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу "Рива" 

процедура 334,15 

387.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у школярів (два відвідування), яке закінчується 
пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 262,95 

388.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у школярів (два відвідування), яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Evicrol" 

процедура 263,41 

389.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у школярів (два відвідування), яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 263,84 

390.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у школярів (два відвідування), яке закінчується 
пломбою з світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 380,93 

391.  
Лікування пульпіту з пломбуванням  одного кореня постійного зуба, або методом 
прижиттєвої ампутації пульпи, яке закінчується пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 337,66 

392.  
Лікування пульпіту з пломбуванням  одного кореня постійного зуба, або методом 
прижиттєвої ампутації пульпи, яке закінчується пломбою з композитного матеріалу 
"Evicrol" 

процедура 358,76 

393.  
Лікування пульпіту з пломбуванням  одного кореня постійного зуба, або методом 
прижиттєвої ампутації пульпи, яке закінчується пломбою з композитного матеріалу 
"Composite" 

процедура 375,96 

394.  
Лікування пульпіту з пломбуванням  одного кореня постійного зуба, або методом 
прижиттєвої ампутації пульпи, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 
"Riva" 

процедура 495,07 

395.  
Лікування пульпіту з пломбуванням двох коренів постійного зуба, яке закінчується 
пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 410,68 

396.  
Лікування пульпіту з пломбуванням двох коренів постійного зуба, яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Evicrol" 

процедура 431,77 

397.  
Лікування пульпіту з пломбуванням двох коренів постійного зуба, яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 475,11 

398.  
Лікування пульпіту з пломбуванням двох коренів постійного зуба, яке закінчується 
пломбою з амальгами з світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 551,36 

399.  
Лікування пульпіту з пломбуванням трьох коренів постійного зуба, яке закінчується 
пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 486,31 

400.  
Лікування пульпіту з пломбуванням трьох коренів постійного зуба, яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Evicrol" 

процедура 528,04 

401.  
Лікування пульпіту з пломбуванням трьох коренів постійного зуба, яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 574,13 

402.  
Лікування пульпіту з пломбуванням трьох коренів постійного зуба, яке закінчується 
пломбою з світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 650,38 

403.  
Лікування періодонтиту тимчасового чи постійного зуба імпрегнаційним методом, яке 
закінчується пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 273,80 

404.  
Лікування періодонтиту тимчасового чи постійного зуба імпрегнаційним методом, яке 
закінчується пломбою з композитного матеріалу "Evicrol" 

процедура 274,27 

405.  
Лікування періодонтиту тимчасового чи постійного зуба імпрегнаційним методом, яке 
закінчується пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 281,25 

406.  
Лікування періодонтиту тимчасового чи постійного зуба імпрегнаційним методом, яке 
закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 328,60 

407.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням одного кореня одноразово, яке 
закінчується пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 381,08 

408.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням одного кореня одноразово, яке 
закінчується пломбою з композитного матеріалу "Evicrol" 

процедура 402,17 

409.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням одного кореня одноразово, яке 
закінчується пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 417,31 

410.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням одного кореня одноразово, яке 
закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 516,34 

411.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням двох коренів, яке закінчується 
пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 418,05 

412.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням двох коренів, яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Evicrol" 

процедура 438,95 

413.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням двох коренів, яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 443,57 

414.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням двох коренів, яке закінчується 
пломбою з світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 532,68 

415.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням трьох коренів, яке закінчується 
пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 496,52 

416.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням трьох коренів, яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Evicrol" 

процедура 517,62 



417.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням трьох коренів, яке закінчується 
пломбою з композитного матеріалу "Composite" 

процедура 532,76 

418.  
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням трьох коренів, яке закінчується 
пломбою з світлополімерного матеріалу "Riva" 

процедура 611,15 

419.  Пульпотомія процедура 16,74 

420.  Екстирпація пульпи з одного кореня зуба процедура 20,37 

421.  Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба процедура 47,74 

422.  Пломбування каналу кореня зуба "Foredent" процедура 36,45 

423.  Пломбування каналу кореня зуба "Tiedent" процедура 53,49 

424.  Пломбування каналу кореня зуба"Apexdent" процедура 46,58 

425.  Відновлення коронок зубів композитними пломбувальними матеріалами процедура 377,88 

426.  Зняття пломби процедура 36,34 

427.  Накладання тимчасової пломби процедура 24,96 

428.  Зняття тимчасової пломби процедура 16,69 

429.  Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладнень процедура 26,52 

430.  Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, травматичне ушкодження тощо) процедура 63,58 

431.  Лікування кандидозу, лікувальні пов’язки при кандідозі процедура 62,05 

432.  
Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне 
відвідування) 

процедура 66,87 

433.  
Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та 
зубоясневі кишені (одне відвідування) 

процедура 40,72 

434.  Видалення м’якого зубного нальоту процедура 88,79 

435.  
Видалення зубного каменю з усіх зубів за 1 відвідування за допомогою ультразвукового 
апарату 

процедура 340,41 

436.  
Видалення зубного каменю з усіх зубів за 2, 3 чи 4 відвідування інструментальним 
способом 

процедура 281,39 

437.  
Видалення зубного каменю з усіх зубів за 2, 3 чи 4 відвідування за допомогою 
ультразвукового апарату 

процедура 396,07 

438.  Проведення професійної гігієни усіх зубів процедура 309,37 

439.  Навчання гігієні ротової порожнини процедура 34,98 

440.  Контроль за гігієною ротової порожнини процедура 35,06 

441.  Усунення шкідливих звичок (навчання, консультація матері та дитини) процедура 88,59 

442.  Місцеве застосування ремінералізуючих препаратів  процедура 62,29 

443.  Флюоризація зубів процедура 123,56 

444.  Покриття фісур одного зуба герметиком процедура 79,17 

445.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (1-е відвідування), яке 
закінчується пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 
62,94 

446.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (2-е відвідування), яке 
закінчується пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 
66,96 

447.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (3-є відвідування), яке 
закінчується пломбою з цементу "Cemion" 

процедура 
137,69 

448.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (1-е відвідування), яке 
закінчується пломбою з композитного  "Evicrol" 

процедура 
62,94 

449.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (2-е відвідування), яке 
закінчується пломбою з композитного  "Evicrol" 

процедура 
66,96 

450.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (3-є відвідування), яке 
закінчується пломбою з композитного  "Evicrol" 

процедура 
138,30 

451.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (1-е відвідування), яке 
закінчується пломбою з композитного "Composite" 

процедура 
62,94 

452.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку 2-е відвідування), яке 
закінчується пломбою з композитного "Composite" 

процедура 
66,96 

453.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (3-є відвідування), яке 
закінчується пломбою з композитного "Composite" 

процедура 
151,34 

454.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (1-е відвідування), яке 
закінчується пломбою з світлополімерного "Рива" 

процедура 
62,94 

455.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (2-е відвідування), яке 
закінчується пломбою з світлополімерного "Рива" 

процедура 
66,96 

456.  
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку (3-є відвідування), яке 
закінчується пломбою з світлополімерного "Рива" 

процедура 
204,26 

 


