
 

Терапевтична стоматологія 

204 

Первинний огляд хворого в терапії (включає запис 

анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми 

діагностики та лікування) 

огляд 42,00 

205 
Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного 

статусу 

порада 126,00 

206 
Порада в терапії, якщо хворий звернувся тільки за 

порадою в терапії 

огляд 42,00 

207 

Повторний огляд амбулаторного хворого в терапії 

(включає запис анамнезу, фізичного обстеження, 

контролю призначеного лікування) 

огляд 42,00 

208 

Консультація хворого в терапії (запис огляду та порада, 

дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для 

спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 

консультація 42,00 

209 

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 168,00 

210 

Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі 

або при профілактичних оглядах, складання плану 

профілактики 

процедура 42,00 

211 Знеболювання провідникове в терапії 
процедура 81,00 

212 Знеболювання інфільтраційне в терапії 
процедура 42,00 

213 Знеболювання аплікаційне в терапії 
процедура 21,00 

214 
Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного 

індексу в терапії 

процедура 88,00 

215 Визначення пародонтального індексу за Расселом (РІ)  
процедура 42,00 

216 Визначення індексу гігієни за Федоровим-Володкіною 
процедура 42,00 

217 Визначення індексів Грін-Вермільона 
процедура 42,00 

218 Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое 
процедура 42,00 

219 
Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного 

індексу 

процедура 42,00 

220 
Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів 

(вертикальна резорбція кісткової тканини) 

процедура 42,00 

221 Визначення патологічної рухомості  зубів 
процедура 20,00 

222 Аналіз рентгенограми прицільної 
процедура 20,00 

223 Аналіз панорамної рентгенограми 
процедура 42,00 

224 Заповнення та аналіз одонтопародонтограм 
процедура 42,00 

225 Визначення травматичної оклюзії 
процедура 65,00 

226 Формалінова проба 
процедура 20,00 

227 Проба Шиллера-Пісарева 
процедура 21,00 



228 Діагностичне використання фарбуючих речовин 
процедура 23,00 

229 Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів 
процедура 69,00 

230 
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним 

способом з усіх зубів 

процедура 343,00 

231 
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою 

ультразвукового апарата з усіх зубів 

процедура 258,00 

232 
Вибіркове пришліфовування зубів, усунення 

травматичної оклюзії 

процедура 103,00 

233 Відбілювання зубів 
процедура 63,00 

234 Вибіркове пришліфування горбиків зубів в терапії 
процедура 87,00 

235 Флюоризація зубів 
процедура 51,00 

236 Закриття фісур одного зуба герметиками 
процедура 54,00 

237 Проведення ремінералізуючої терапії 
процедура 58,00 

238 Контроль за гігієною ротової порожнини 
процедура 52,00 

239 Навчання правилам гігієни порожнини рота 
процедура 52,00 

240 Проведення професійної гігієни усіх зубів 
процедура 259,00 

241 Усунення місцевих подразнюючих факторів 
процедура 43,00 

242 
Усунення шкідливих звичок (навчання, консультація 

матері та дитини) 

процедура 84,00 

243 
Лікування одного зуба при поверхневому і середньому 

карієсі (без накладання пломби) 

процедура 63,00 

244 
Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без 

накладання пломби) 

процедура 108,00 

245 Усунення дефекту пломби 
процедура 49,00 

246 Сріблення поверхні або порожнини зуба 
процедура 20,00 

247 Накладання кофердаму 
процедура 84,00 

248 
Препарування каріозної порожнини (або трепанація 

коронки), розкриття рогу пульпової камери 

процедура 63,00 

249 Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки 
процедура 21,00 

250 Пульпотомія 
процедура 32,00 

251 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 
процедура 49,00 

252 
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується (цементом) 

процедура 52,00 

253 

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або 

термопластом) 

процедура 80,00 

254 
Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна 

пульпової камери 

процедура 42,00 

255 
Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу 

та його ускладненнях 

процедура 24,00 



256 
Інструментальна та медикаментозна обробка одного 

каналу зуба 

процедура 66,00 

257 
Механічне та хімічне розширення облітерованого 

каналу зуба 

процедура 186,00 

258 

Розпломбування кореневого каналу зуба, 

запломбованого пастою, що полімеризується, або 

цементом 

процедура 268,00 

259 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба 
процедура 356,00 

260 Видалення постійної пломби 
процедура 42,00 

261 
Введення парапульпарних штифтів для покращення 

фіксації композитної пломби 

процедура 110,00 

262 
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба 

пломбуванням композитним матеріалом 

процедура 264,00 

263 

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба 

за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, 

пластмаси або композитного матеріалу 

процедура 362,00 

264 

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба 

за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та 

світлополімерного матеріалу 

процедура 497,00 

265 

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого 

зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних 

штифтів, пластмаси, композитного матеріалу 

процедура 462,00 

266 

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого 

зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних 

штифтів та світлополімерного матеріалу 

процедура 787,00 

267 
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, 

травматичне ушкодження і т.ін.) 

процедура 68,00 

268 

Лікування захворювань пародонту: накладання 

лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне 

відвідування) 

процедура 45,00 

269 
Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, 

лікувальні пов’язки (одне відвідування) 

процедура 83,00 

270 
Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють 

в порожнині рота 

процедура 126,00 

271 Кюретаж пародонтальних кишень 2-х зубів 
процедура 106,00 

272 Діатермокоагуляція ясен 
процедура 42,00 

273 Накладання тимчасової пломби 
процедура 21,00 

274 Видалення тимчасової пломби 
процедура 21,00 

275 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу ''Filtek 

Z550''  при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування 

зуба та анестезія сплачуються додатково)  

процедура 207,00 

276 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу''Filtek 

Z550''  при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування 

зуба та анестезія сплачуються додатково)  

процедура 275,00 

277 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу''Filtek 

Z550'' при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба 

та анестезія сплачуються додатково)  

процедура 344,00 



278 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу  

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

зуба та анестезія сплачуються додатково)  

процедура 175,00 

279 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу"Latefil" 

при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)  

процедура 211,00 

280 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із світлополімерного матеріалу типу "Latefil" 

при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)  

процедура 247,00 

281 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень  із композитного матеріалу типу "Latefil" 

при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)  

процедура 72,00 

282 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із композитного матеріалу типу "Latefil" при 

реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)  

процедура 74,00 

283 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із композитного матеріалу типу "Latefil" при 

реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)  

процедура 76,00 

284 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із склоіномерного матеріалу типу "Kavitan 

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

зуба та анестезія сплачуються додатково)  

процедура 80,00 

285 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із склоіномерного матеріалу типу "Kavitan 

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

зуба та анестезія сплачуються додатково)  

процедура 87,00 

286 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень із склоіномерного матеріалу типу "Kavitan 

Plus" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба 

та анестезія сплачуються додатково)  

процедура 93,00 

287 
Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами 

індивідуального захисту 

процедура 10,00 

  

Хірургічна стоматологія 

288 

Первинний огляд хворого в хірургії (включає запис 

анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми 

діагностики та лікування) 

огляд 50,00 

289 
Порада в хірургії, якщо хворий звернувся тільки за 

порадою 

порада 50,00 

290 

Повторний огляд амбулаторного хворого в хірургії 

(включає запис анамнезу, фізичного обстеження, 

контролю призначеного лікування) 

огляд 50,00 

291 

Консультація хворого в хірургії (запис огляду та порада, 

дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для 

спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 

огляд 50,00 

292 Знеболювання провідникове в хірургії 
операція 72,00 

293 Знеболювання інфільтраційне в хірургії 
операція 47,00 

294 Знеболювання аплікаційне в хірургії 
операція 25,00 



295 
Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного 

індексу в хірургії 

операція 100,00 

296 Аналіз рентгенограми прицільної в хірургії 
операція 25,00 

297 
Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, 

томограми в хірургії 

операція 50,00 

298 
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на 

огляд хворого, анестезію, заповнення документації) 

операція 125,00 

299 Видалення зуба за ортодонтичними показаннями 
операція 125,00 

300 Видалення тимчасового зуба 
операція 96,00 

301 Накладання швів на лунку після видалення зуба 
операція 96,00 

302 Усунення шкідливих звичок (навчання) 
операція 100,00 

303 Усунення подразнюючих факторів 
операція 52,00 

304 Гінгівотомія 
операція 203,00 

305 Розкриття абсцесу, дренування 
операція 148,00 

306 Лікування альвеоліта кюретажем ямки 
операція 174,00 

307 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту 
операція 71,00 

308 Кюретаж пародонтальних кишень в області 2-х зубів 
операція 134,00 

309 Гінгівектомія 
операція 233,00 

310 Розтин капюшона 
операція 135,00 

311 Промивання капюшону 
операція 64,00 

312 Розтин окістя 
операція 160,00 

313 Резекція капюшона 
операція 165,00 

314 Розтин і дренування абсцесів піднебіння 
процедура 140,00 

315 Первинна хірургічна обробка рани 
процедура 205,00 

316 Перев’язка після складного хірургічного втручання 
процедура 78,00 

317 Обробка виразки 
процедура 54,00 

318 
Вправлення звичного вивиху скронево-

нижньощелепного суглоба 

процедура 50,00 

319 Іммобілізація за допомогою пов’язки 
процедура 102,00 

320 Накладання пращі на підборіддя 
процедура 52,00 

321 Припинення кровотечі після видалення зуба 
процедура 55,00 

322 Зняття швів 
процедура 29,00 

323 Первинна пов’язка при невідкладній допомозі 
процедура 77,00 

 


