
Код 
послуги Найменування послуги Одиниця 

виміру

Вартість 
без ПДВ, 

грн.
Стоматологічні послуги

ОРТОПЕДІЯ
281 Одиночна штампована металева коронка шт 273.00
282 Штампована коронка облицьована пластмасою шт 402.00
283 Одиночна пластмасова коронка шт 286.00
284 Одиночна лита металева коронка шт 539.00
285 Штампована коронка у мостоподібному протезі шт 274.00
286 Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі шт 296.00
287 Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі шт 146.00

288 Штампована коронка облицьована пластмасою у 
мостоподібному протезі шт 403.00

289 Пластмасова коронка у мостоподібному протезі шт 312.00
290 Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі шт 102.00
291 Металопластмасова коронка (або композитна) у 

мостоподібному протезі шт 677.00

292 Металопластмасовий зуб (або композитний) у 
мостоподібному протезі шт 405.00

293 Лита металева коронка у мостоподібному протезі шт 535.00
294 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з 

пластмасовими зубами протез 1873.00

295 Знімний частковий протез з корекцією протезу з 
пластмасовими зубами базис 773.00

296 Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси шт 140.00
297 Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої 

пластмаси шт 326.00
298 Знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією шт 634.00
299 Спайка коронки шт 48.00
300 Лапка шт 34.00
301 Перелом базису шт 155.00
302 Два перелома в одному базисі шт 212.00
303 Кріплення одного зуба шт 271.00
304 Кріплення двох зубів шт 383.00
305 Кріплення одного кламера шт 231.00
306 Консультація лікаря без додаткового лабораторного 

дослідження шт 58.00

307 Вибіркове пришліфування зубів (як самостійний вид 
допомоги) шт 272.00

308 Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги) шт 78.00
Додаткова робота по підготовці металевих протезів для 

нанесення багатошарного композиційного покриття

309 Лита коронка із хромокобальтового сплаву (додаткова робота 
по МЗП) шт 20.00

310 Лита коронка із хромокобальтового сплаву з пластмасовою 
облицьовкою (додаткова робота по МЗП) шт 23.00

311 Литий зуб із хромокобальтового сплаву шт 128.00
312 Литий зуб із хромокобальтового сплаву з пластмасовою 

фасеткою шт 219.00
313 Спайка стальних коронок (додаткова робота по МЗП) шт 4.00

ОРТОПЕДІЯ ДЛЯ ЛІКАРЯ (без зуботехнічних робіт)



314
Первинне обстеження хворого в ортопедії (включає запис 
анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми 
лікування)

огляд 39.00

315 Обстеження зубів процедура 13.00
316 Заповнення карти огляду процедура 26.00
317 Пальпаторне обстеження ротової порожнини процедура 13.00
318 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, 

томограми процедура 13.00
319 Вибіркове пришліфовування горбиків зубів (в ортопедії) процедура 78.00

Відновлення зубів протезуванням
320 Припасування та фіксація куксової вкладки із штифтом процедура 130.00
321 Припасовка і фіксація коронки з облицюванням процедура 91.00
322 Припасування та фіксація вкладок за Блеком з І по IV класи процедура 156.00
323 Припасування та фіксація пластмасової коронки процедура 91.00
324 Припасування та фіксація штампованої коронки процедура 94.00
325 Припасування та фіксація коронки за Бєлкиним процедура 91.00
326 Припасування та фіксація металопластмасової коронки процедура 130.00
327 Припасування та фіксація коронки кожної наступної коронки процедура 37.00

328 Припасування та фіксація суцільнолитого пластмасового або 
металокерамічного протеза з уступом процедура 260.00

329 Припасування та фіксація суцільнолитого пластмасового або 
металокерамічного протеза без уступа процедура 169.00

330 Припасування та фіксація паяного мостоподібного протеза процедура 57.00

331 Припасування та накладання знімного протеза при частковій 
втраті зубів процедура 63.00

332 Препарування зуба під штамповану коронку процедура 26.00
333 Препарування зуба під пластмасову коронку процедура 39.00
334 Препарування зуба під металопластмасову коронку процедура 52.00
335 Препарування зуба під суцільнолиту коронку процедура 52.00
336 Препарування зуба під куксову вкладку із штифтом процедура 53.00
337 Препарування зуба під простий штифтовий зуб процедура 39.00
338 Препарування зуба під коронку за Бєлкиним процедура 39.00
339 Препарування зуба під опорно-утримуючий кламер процедура 39.00

Інші роботи
340 Зняття відбитка гіпсом процедура 38.00
341 Зняття 2-х відбитків альгінатними масами процедура 55.00
342 Зняття відбитка масою типу "Упін" процедура 36.00
343 Зняття подвійного відбитка масою типу "Спідекс" процедура 87.00
344 Зняття подвійного відбитка масою типу "Стомафлекс" процедура 45.00
345 Зняття суцільнолитої коронки процедура 98.00
346 Зняття штампованої коронки процедура 20.00
347 Зняття пластмасової коронки процедура 13.00
348 Зняття металопластмасової коронки процедура 98.00
349 Зняття простого штифтового зуба процедура 26.00
350 Зняття вкладки за Блеком (I-IV класу) процедура 78.00
351 Визначення центральної оклюзії в ортопедії процедура 67.00



352 Припасування каркаса суцільнолитого металопластмасового 
або металокерамічного протеза з уступом процедура 104.00

353 Припасування каркаса суцільнолитого металопластмасового 
або металокерамічного протеза без уступа процедура 65.00

354 Підготовка гіпсової моделі для виготовлення безпосереднього 
протеза процедура 78.00

355 Перевірка конструкції протеза при частковій відсутності зубів процедура 26.00

356 Перевірка конструкції протеза при повній відсутності зубів процедура 65.00
357 Перебазування знімного часткового протеза процедура 78.00
358 Перебазування повного знімного протеза процедура 109.00
359 Припасування індивідуальної ложки і зняття 2-х відбитків процедура 55.00
360 Нормалізація оклюзійних співвідношень процедура 39.00

Головний бухгалтер           Л.С.Хрущ


