
Код 
послуги Найменування послуги Одиниця 

виміру
Вартість без 

ПДВ, грн.

Терапевтична стоматологія

134
Первинний огляд хворого в терапії (включає запис анамнезу, 
фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та 
лікування)

огляд 29.00

135 Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу порада 88.00

136 Порада в терапії, якщо хворий звернувся тільки за порадою в 
терапії огляд 29.00

137
Повторний огляд амбулаторного хворого в терапії (включає запис 
анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного 
лікування)

огляд 29.00

138
Консультація хворого в терапії (запис огляду та порада, дані на 
прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки 
стану та подальшого лікування)

консультація 29.00

139
Комплексне первинне обстеження дитини, оформлення облікової 
документації, стану прикусу, пародонту, індексів гігієни, РМА, 
КПВ, локальної демінералізації, ступеня активності карієсу, плану 
диспансерізації, реабілітації та профілактики

огляд 117.00

140 Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або при 
профілактичних оглядах, складання плану профілактики процедура 29.00

141 Знеболювання провідникове в терапії процедура 51.00
142 Знеболювання інфільтраційне в терапії процедура 37.00
143 Знеболювання аплікаційне в терапії процедура 15.00
144 Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу в 

терапії процедура 65.00

145 Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів (вертикальна 
резорбція кісткової тканини) процедура 29.00

146 Визначення патологічної рухомості зубів процедура 14.00
147 Електроодонтодіагностика процедура 14.00
148 Аналіз рентгенограми прицільної процедура 14.00
149 Аналіз панорамної рентгенограми процедура 29.00
150 Заповнення та аналіз одонтопародонтограм процедура 29.00
151 Визначення травматичної оклюзії процедура 51.00
152 Проба Шиллера-Пісарева процедура 64.00
153 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії процедура 75.00
154 Вибіркове пришліфування горбиків зубів в терапії процедура 62.00
155 Флюоризація зубів процедура 44.00
156 Закриття фісур одного зуба герметиками процедура 46.00
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157 Проведення ремінералізуючої терапії процедура 34.00
159 Навчання правилам гігієни порожнини рота процедура 74.00
160 Проведення професійної гігієни усіх зубів процедура 199.00
161 Усунення місцевих подразнюючих факторів процедура 49.00
162 Усунення шкідливих звичок (навчання, консультація матері та 

дитини) процедура 58.00

164 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання 
пломби) процедура 76.00

165 Усунення дефекту пломби процедура 41.00
166 Сріблення поверхні або порожнини зуба процедура 33.00
167 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), 

розкриття рогу пульпової камери процедура 44.00
168 Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки процедура 16.00
170 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба процедура 166.00
171 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується (цементом) процедура 185.00

172 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 
полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або термопластом) процедура 198.00

174 Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його 
ускладненнях процедура 53.00

177 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, 
що полімеризується, або цементом процедура 348.00

178 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба процедура 550.00
179 Видалення постійної пломби процедура 29.00
180 Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації 

композитної пломби процедура 247.00

181 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба 
пломбуванням композитним матеріалом процедура 248.00

182
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за 
допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або 
композитного матеріалу

процедура 473.00

183
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за 
допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та 
світлополімерного матеріалу

процедура 541.00

186 Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, 
травматичне ушкодження і т.ін.) процедура 66.00

187 Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки 
на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) процедура 66.00

188 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні 
пов’язки (одне відвідування) процедура 66.00

189 Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють в 
порожнині рота процедура 98.00

190 Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою 
або хімічним композитом процедура 315.00

191 Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним 
матеріалом процедура 266.00

192 Кюретаж пародонтальних кишень 2-х зубів процедура 131.00
193 Діатермокоагуляція ясен процедура 29.00
194 Накладання тимчасової пломби процедура 15.00
195 Видалення тимчасової пломби процедура 14.00
196 Виготовлення і накладання вкладки в однокореневий зуб процедура 342.00
197 Виготовлення і накладання вкладки в багатокореневий зуб процедура 507.00



205
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень  із 
композитного матеріалу типу "Харізма" при реставрації до 1/3 
коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 

процедура 88.00

214
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із 
світлополімерного матеріалу типу "Денфіл" при реставрації до 1/3 
коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 

процедура 151.00

216
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) 

процедура 253.00

217
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із 
світлополімерного матеріалу типу "Денфіл" при реставрації до 2/3 
коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 

процедура 171.00

219
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із 
світлополімерного матеріалу типу "Градія" при реставрації усієї 
коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 

процедура 314.00

220
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із 
світлополімерного матеріалу типу "Денфіл" при реставрації усієї 
коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 

процедура 190.00

222
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із 
склоіномерного матеріалу типу "Кетак" при реставрації до 2/3 
коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 

процедура 78.00

224 Лікування періодонтиту однокореневого зуба методом депофорезу процедура 62.00

225 Лікування періодонтиту багатокореневого зуба методом депофорезу процедура 145.00
226 Лікування парадонтиту методом депофорезу процедура 45.00
227 Внутрішньошкірна алергологічна проба (без урахування вартості 

медикаментів) процедура 27.00

228 Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами 
індивідуального захисту процедура 10.00

229 Виклик на дім лікаря-стоматолога (одна година) (Лікувально-
консультативна робота сплачується додатково) послуга 119.00

Хірургічна стоматологія

230
Первинний огляд хворого в хірургії (включає запис анамнезу, 
фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та 
лікування)

огляд 36.00

231 Порада в хірургії, якщо хворий звернувся тільки за порадою порада 36.00

232
Повторний огляд амбулаторного хворого в хірургії (включає запис 
анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного 
лікування)

огляд 36.00

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 36.00

234 Знеболювання провідникове в хірургії операція 59.00
235 Знеболювання інфільтраційне в хірургії операція 41.00
236 Знеболювання аплікаційне в хірургії операція 19.00
237 Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу в 

хірургії операція 73.00
238 Аналіз рентгенограми прицільної в хірургії операція 18.00



239 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми в 
хірургії операція 36.00

240 Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, 
анестезію, заповнення документації) операція 122.00

241 Видалення зуба за ортодонтичними показаннями операція 122.00
242 Видалення тимчасового зуба операція 61.00
243 Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд 

хворого, анестезію, заповнення документації) операція 226.00
244 Накладання швів на лунку після видалення зуба операція 102.00

245
Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, 
випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного 
паростка

операція 338.00

246 Усунення шкідливих звичок (навчання) операція 73.00
247 Усунення подразнюючих факторів операція 56.00
248 Реплантація операція 321.00
249 Репозиція зуба при неповному вивиху операція 117.00
250 Розкриття абсцесу, дренування операція 147.00
251 Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка операція 193.00
252 Лікування альвеоліта кюретажем ямки операція 202.00
253 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту операція 76.00
254 Кюретаж пародонтальних кишень в області 2-х зубів операція 130.00
255 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми операція 303.00
256 Розтин капюшона операція 129.00
257 Промивання капюшону операція 86.00
258 Розтин окістя операція 146.00
259 Резекція капюшона операція 174.00
260 Бужування отвору протоки слинної залози процедура 78.00
261 Видалення каменю із протоки слинної залози процедура 90.00
262 Розтин абсцесу з наступним дренуванням процедура 147.00
263 Розтин і дренування абсцесів піднебіння процедура 96.00
264 Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової 

порожнини (папіломи, фіброми та ін.) процедура 213.00
265 Пластика вуздечки язика операція 199.00
266 Первинна хірургічна обробка рани процедура 151.00
267 Коагуляція ясен процедура 47.00
268 Перев’язка після складного хірургічного втручання процедура 68.00
269 Вправлення звичного вивиху скронево-нижньощелепного суглоба процедура 36.00

270 Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелепного суглоба процедура 110.00
271 Іммобілізація за допомогою пов’язки процедура 72.00
272 Накладання пращі на підборіддя процедура 38.00
273 Іммобілізація зубів дротом процедура 112.00
274 Блокада нерва (центральна провідникова анестезія) процедура 54.00
275 Припинення кровотечі після видалення зуба процедура 43.00
276 Зняття швів процедура 44.00
277 Первинна пов’язка при невідкладній допомозі процедура 58.00

Головний бухгалтер           Л.С.Хрущ


