
 

 

ЦІНИ  

на стоматологічні послуги, які надаються комунальним некомерційним 

підприємством Маріупольської міської ради «Міський стоматологічний центр» 

 

 

 

№ з/п Найменування послуг 
Ціна 

грн. 

1 2 3 

1. Послуги з дитячої стоматології 

1. 
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, заплановані програми діагностики та лікування) 

34,50 

2. Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 34,50 

3. 
Повторний огляд амбулаторного хворого (включає  запис  анамнезу,   

фізичного  обстеження,  контролю   призначення  лікування) 

34,50 

4. 
Консультація  хворого (запис  огляду  та  порада,  дан і лікарем  для 

спеціальної оцінки та подальшого лікування) 

34,50 

5. Аналіз правільної рентгенограми 17,25 

6. 
Лікування одного зуба при неускладненому карієсі Ι та ΙΙ ступеня 

активності, яке закінчується пломбою з: 

 

6.1. Цементного матеріалу 69,00 

6.2. Композитного матеріалу 103,50 

6.3. Світлополімерного матеріалу 172,50 

7. 
Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ΙΙІ ступеня 

активності, яке закінчується пломбою з: 

 

7.1. Цементного матеріалу 138,00 

7.2. Композитного матеріалу 207,00 

7.3. Світлополімерного матеріалу 258,75 

8. 
Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей дошкільного віку 

та шкільного віку яке закінчується пломбою з: 

 

8.1. цементного матеріалу 207,00 

8.2. Композитного матеріалу 224,25 

8.3. Світлополімерного матеріалу 258,75 

9. 

Лікування  пульпіту  з пломбуванням  одного кореня  постійного 

зуба або методом  прижиттєвої  ампутації, яке  закінчується 

пломбою з: 

 

9.1. Цементного матеріалу 276,00 

9.2. Композитного матеріалу 293,25 

9.3. Світлополімерного матеріалу 327,75 

10. 
Лікування пульпіту з пломбуванням двох коренів постійного зуба, 

яке закінчується пломбою з: 

 

10.1. Цементного матеріалу: 345,00 

10.2. Композитного матеріалу 362,25 

10.3. Світлополімерного матеріалу 396,75 

11. 
Лікування пульпіту з пломбуванням трьох  коренів  постійного зуба, 

яке закінчується пломбою з: 

 

11.1. Цементного матеріалу 414,00 

11.2. Композитного матеріалу 431,25 
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11.3. Світлополімерного матеріалу 465,75 

12. 
Лікування періодонтиту тимчасового чи постійного зуба імперегна-  

ційним методом, яке закінчується пломбою з: 

 

12.1. Цементного матеріалу 207,00 

12.2. Композитного матеріалу 241,50 

     12.3. Світлополімерного матеріалу 293,25 

13. 
Лікування  періодонтиту  постійного зуба з пломбуванням   одного  

кореня одноразово яке закінчується пломбою з: 

 

13.1. Цементного матеріалу 310,50 

13.2. Композитного матеріалу 327,75 

13.3. Світлополімерного матеріалу 379,50 

14. 
Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням  двох коре-  

нів одноразово, яке закінчується пломбою з: 

 

14.1. Цементного матеріалу 327,75 

14.2. Композитного матеріалу 345,00 

14.3. Світлополімерного матеріалу 379,50 

15. 
Лікування  періодонтиту постійного зуба з пломбуванням трьох   

коренів одноразово, яке закінчується пломбою з: 

 

15.1. Цементного матеріалу 379,50 

15.2. Композитного матеріалу 414,00 

15.3. Світлополімерного матеріалу 465,75 

16. Розпломбування одного кореня постійного зуба, який запломбовано:  

16.1. пастою 138,00 

16.2. полімерізуючою пастою 345,00 

16.3. цементом 414,00 

17. Розпломбування двох коренів постійного зуба, які запломбовано:  

17.1. пастою 207,00 

17.2. полімерізуючою пастою 448,50 

17.3. цементом 517,50 

18. Розпломбування трьох коренів постійного зуба, які запломбовано:  

18.1. пастою 241,50 

18.2. полімерізуючою пастою 552,00 

18.3. цементом 621,00 

19. Зняття пломби 34,50 

20. Зняття тимчасової пломби 17,25 

21. Накладання тимчасової пломби 17,25 

22. 
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, 

травматичне ушкодження та ін.) обробка, огляд 

51,75 

23. Навчання гігієні ротової порожнини 69,00 

24. Контроль за гігієною ротової порожнини 34,50 

25. Навчання, санітарна освіта, консультація матері 69,00 

26. Місцеве застосування ремінералізуючих препаратів 34,50 

27. Покриття фісур одного зуба герметиком 34,50 

28. Пульпектомія 17,25 

29. Екстирпація пульпи одного кореня зуба 17,25 

30. Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 34,50 

31. Пломбування каналу кореня зуба 34,50 
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32. 
Відновлення коронок зубів композитними пломбувальними 

матеріалами 

345,00 

33. 
Відновлення анатомічної форми одного зуба при гіпоплазії або 

флюорозі 

138,00 

34. 

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомо- 

гою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композит- 

ного матеріалу 

276,00 

35. 

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомо- 

гою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або світлопо- 

лімерного матеріалу 

379,50 

36. 

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за 

допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або  

композитного матеріалу 

345,00 

37. 

Відновлення зруйнованої коронки багатополімерного зуба за 

допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або 

світлополімерного матеріалу 

448,50 

2. Послуги з ортодонтичної стоматології (лікарськи послуги) 

1. 
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) 

57,00 

2. Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 28,50 

3. 
Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, 

фізичного обстеження, контролю призначення лікування) 

28,50 

4. 

Консультація хворого (запис думки та поради, які дано на прохання 

лікаря, що лікує, іншим лікарем, для спеціальної оцінки стану та 

подальшого лікування) 

57,00 

5. Складання плану ортодонтичного лікування 57,00 

6. Аналіз прицільної рентгенограми 14,25 

7. Аналіз ортопантомограми, панорамної рентгенограми, томограми 28,50 

8. Психологічна підготовка хворого до ортодонтичного лікування 57,00 

9. Аналіз моделей 28,50 

10. Розрахунок на моделях щелеп 57,00 

11. Вибіркове пришліфування горбиків зубів 28,50 

12. Зняття відбитків щелеп альгінатною масою 57,00 

13. Сепарація зубів 28,50 

14. Припасування та здача апарата з вестибулярною дугою 57,00 

15. Припасування та здача апарата з петлями 57,00 

16. Припасування та здача апарата з гвинтом 71,25 

17. 
Припасування та здача лицевої дуги з головною шапочкою  і 

пращею для підборіддя 

85,50 

18. Припасування та здача знімного апарата з різними елементами 57,00 

19. 
Припасування та здача знімного апарата з металевою опорою для  

язика 

57,00 

20. 
Припасування та фіксація ортодонтичних коронок з допоміжними 
елементами 

85,50 

21. Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною 57,00 

22. 
Припасування та здача   знімного   апарата  з  оклюзійними   

накладками 

85,50 

23. Припасування та здача знімного апарата   з   накусочною    ділянкою 85,50 

24. Припасування та здача знімного вестибулярного апарату 57,00 
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25. Припасування та здача стандартної пластинки Шонхера 85,50 

26. Припасування та здача апарата з захисною сіткою 57,00 

27. Припасування та здача знімної капи 85,50 

28. Припасування та здача ортодонтичного кільця чи коронки 57,00 

29. 
Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною, 

вестибулярною дугою на верхню щелепу 

57,00 

30. Припасування та здача  апарата Брюкля 57,00 

31. Припасування та здача  апарата Андрезена-Хойпля 85,50 

32. Припасування та здача ретенційного апарата  85,50 

33. Активація ортодонтичного апарата 57,00 

34. Лагодження протеза або його корекція 57,00 

35. Зняття ортодонтичної коронки 28,50 

36. 
Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду 

за ортодонтичними апаратами 

85,50 

37. Проведення вправ для жувальних м’язів 57,00 

38. Навчання дітей та батьків лікувальним вправам 57,00 

39. Психотерапія для дітей та батьків під час ортодонтичного лікування 57,00 

40. Соціальна консультація сім’ї ортодонтичного хворого 57,00 

3. Ортодонтія у дитячому зубному протезування (зуботехнічні послуги) 

1. Виготовлення апарата Брюкля 450,30 

2. Виготовлення активатора Андрезена з вестибулярною дугою 681,15 

3. 
Виготовлення активатора Андрезена з вестибулярною дугою і гвин- 

том 

826,50 

4. 
Виготовлення активатора Андрезена з вестибулярною дугою і пружи- 

Ною Коффіна 

803,70 

5. 
Виготовлення активатора Андрезена з вестибулярною дугою і жело- 

бом 

892,05 

6. Виготовлення пластинки з оклюзійними накладками 570,00 

7. Виготовлення пластинки з накусочною ділянкою 399,00 

8. Виготовлення пластинки з наклонно-накусочною ділянкою 447,45 

9. Виготовлення пластинки вестибулооральної 493,05 

10. Виготовлення пластинки з металевою опорою для язика 738,15 

11. Виготовлення ортодонтичної металевої коронки 182,40 

12. Виготовлення змінної капи 310,65 

13. Виготовлення базової пластинки з гвинтом 413,25 

14. Виготовлення базової пластинки з петлями 367,65 

15. Виготовлення пращі для підборіддя 421,80 

16. Виготовлення захисної пластинки 438,90 

17. Виготовлення пластинки з різними елементами 310,65 

18. кламер круглий гнутий 22,80 

19. кламер стріловидний Шварца 51,30 

20. кламер Адамса 34,20 

21. дуга вестибулярна з двома гнучкими петлями 76,95 

22. дуга складна (з тиском на один зуб) 91,20 

23. дуга складна з 4-6 додатковими ізгибами 182,40 

24. пружина рукообразна, п’ятиобразна складна з двома згибами 62,70 

25. пружина П-образна для усунення діастеми 85,50 

26. пружина складна 76,95 
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27. пружина складна з трьома згибами 91,20 

28. товкач (пружина проста) 48,45 

29. зуб пластмасовий 14,25 

30. пілот пластмасовий 176,70 

31. заслон металевий для язика 96,90 

32. установка гвинта 71,25 

33. установка петлі 57,00 

34. Кламер Адамса з отростком для тяги 76,95 

35. Активатор 1071,60 

36. Коронка з одним гачком 219,45 

37. Коронка з двума гачками 262,20 

38. Пайка 42,75 

39. Відливка контрольної діагностичної моделі 14,25 

40. Апарат Позднякова 1000,35 

41. Лагодження з самоотвердеющей пластмаси 162,45 

42. Лагодження з пластмаси з термообробкою 225,15 

43. Дуга вестибулярна з одним напівкруглим згибом у центрі Петля Ко- 71,25 

44. фіна 62,70 

45. Накладкі оклюзійні 162,45 

46. Наклонна площа 42,75 

47. Ланка гранична металева 28,50 

4. Послуги з терапевтичної стоматології 

1. 
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обсте- 

жень, заплановані програми діагностики та лікування) 

36,00 

2. Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 36,00 

3. 
Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, 

фізичного обстеження, контролю призначення лікування) 

36,00 

4. Знеболювання провідникове 36,00 

5. Знеболювання інфільтраційне 18,00 

6. Електроодонтодіагностика 1зуба 18,00 

7. Аналіз прицільної рентгенограми 18,00 

8. Аналіз панорамної рентгенограми 36,00 

9. Відбілювання зубів 54,00 

10. Флюоризація зубів 36,00 

11. Закриття фісур одного зуба герметиками 36,00 

12. Контроль за гігієною ротової порожнини 36,00 

13. Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини 36,00 

14. Проведення професійної гігієни усіх зубів 216,00 

15. Усунення місцевих подразнюючих факторів 36,00 

16. 
Лікування одного зуба при поверхневому та середньому карієсі (без 

накладання пломби) 

54,00 

17. 
Лікування одного зуба при глубокому карієсі (без накладання плом-

би) 

90,00 

18. Усунення дефекту пломби 36,00 

19. Сріблення поверхні або порожнини зуба 18,00 

20. Накладання кофердаму 72,00 

21. Лікування пульпиту та періодонтиту (без накладання пломби)  

21.1. 
Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), 

розкриття рогу пульпової камери 

54,00 
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21.2. Накладання девіталізуючою пасти та пов’язки 18,00 

21.3. Пульпотомія 18,00 

21.4. Екстирпація пульпи одного кореня зуба 18,00 

21.5. 
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується 

(цементом) 

36,00 

21.6. 
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізуєть-

ся, та гутоперчивими штифтами (або термопластом) 

54,00 

21.7. 
Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової 

камери 

36,00 

21.8. 
Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускла- 

дених 

18,00 

21.9. Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 36,00 

21.10. Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 144,00 

21.11. 
Розпломбування кореневого зуба, замломбованою пастою, що полі- 

мерізується, або цементом для постановки посту 

216,00 

21.12. 
Розпломбування кореневого зуба, замломбованою пастою, що полі- 

мерізується, або цементом для постановки посту на 1/3 

72,00 

21.13. Вилучення сторонього тіла із каналу зуба 288,00 

21.14. 
Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його уск- 

ладених 

18,00 

21.15. Видалення постійної пломби 36,00 

22. Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з:  

22.1. цементу 18,00 

22.2. композитного матеріалу 54,00 

22.3. амальгамами 54,00 

22.4. амальгами з подальшим поліруванням пломби 72,00 

22.5. світлополімерного матеріалу 108,00 

23. 
Введення парапульпарних штифтів, постів для покращення фіксації 

композитної пломби 

72,00 

24. 
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуван- 

ням композитним матеріалом 

216,00 

25. 

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомо- 

гою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композит- 

ного матеріалу 

288,00 

26. 

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомо- 

гою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або світлопо- 

лімерного матеріалу 

396,00 

27. 

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за 

допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або  

композитного матеріалу 

360,00 

28. 

Відновлення зруйнованої коронки багатополімерного зуба за 

допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або 

світлополімерного матеріалу 

468,00 

29. Накладання тимчасової пломби 18,00 

30. Видалення тимчасової пломби 18,00 

31. Огляд порожнини рота, визначення парадонтального статусу 108,00 

32. 

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання ліка-

ря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подаль- 
шого лікування) 

36,00 

33. Комплексне первинне обстеження дитини, оформлення облікової  144,00 
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документації. Стану прикусу пародонту, індексів гігієни, РМА, КПВ, 

локальної де мінералізації, ступеня активності карієсу, плану диспан-

церізації, реабілітації та профілактики. 

 

34. Реапародонтографія 18,00 

35. Сіалометрія 36,00 

36. 

Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або при про- 

філактичних оглядах, складання плану профілактики 

 

36,00 

37. Знеболювання аплікаційне 18,00 

38. Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу 72,00 

39. 
Визначення ступеня уражності фуркацій коренів зубів (вертикальна 

резорбція кісткової тканини) 

36,00 

      40. Визначення патологічної рухомості зубів 18,00 

41. Заповнення та аналіз одонтопароднтограм 36,00 

42. Визначення травматичної оклюзії 54,00 

43. вакуумна проба за Куланженком 18,00 

44. Проба Шиллєра-Пісарева 18,00 

45. Діагностичне використання фарбуючих речовин 18,00 

46. Гальванометрія 18,00 

47. Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів 54,00 

48. Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії 72,00 

49. Вибіркове пришліфування горбиків зубів 72,00 

50. Проведення ремініралізуючої терапії 36,00 

51. 
Усунення шкідливих звичек (навчання, консультація матері та дити- 

ни) 

72,00 

52. 
Шинування 4 зубів лігатурою швидкотвердіючою пастою або хіміч- 

ним композитом 

108,00 

53. 
Шинування 4 зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матері- 

алом 

216,00 

54. Кюретаж пародонтьальних кишень 2-х зубів 72,00 

55. Діатермокоагуляція ясен (одне відвідування) 36,00 

56. Виготовлення і накладання вкладки в однокореневий зуб 288,00 

57. Виготовлення і накладання вкладки в багатокореневий зуб 432,00 

58. Шинування двух зубів штифтами з фнутрішньоканальною фіксацією 144,00 

59. 
Шинування зубів з використанням скловолоконних матеріалів, 

кріплення к коронкі одного зуба 

252,00 

60. 

Відновлення однієї одиниці дефекту зубного ряда з використанням 

скловолоконних і фото полімерних матеріалів прямим засобом: у об- 

ласті фронтальних зубів 

432,00 

61. 

Відновлення однієї одиниці дефекту зубного ряда з використанням 

скловолоконних і фотополімерних матеріалів прямим засобом: у об- 

ласті премолярів зубів 

504,00 

62. 

Відновлення однієї одиниці дефекту зубного ряда з використанням 

скловолоконних і фото полімерних матеріалів прямим засобом: у об-

ласті молярів 

576,00 

63. 
Фіксація конструкції коронки одного зубу (сумується з пізнішим від-

новленним) 

252,00 

64. Реставрація однієї фасетки фотополімером 216,00 
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5. Парадонтологічні послуги 

1. 
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, заплановані програми діагностики та лікування) 

36,00 

2. Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу 108,00 

3. Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 36,00 

4. 
Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, 

фізичного обстеження, контролю призначення лікування) 

36,00 

5. Знеболювання провідникове 36,00 

6. Знеболювання інфільтраційне 18,00 

7. Огляд ротової порожнини та визначення гігієничного індексу 72,00 

8. Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу 36,00 

9. 
Визначення ступеня уражності фуркації коренів зубів (вертикальна 

резорбція кісткової тканини) 

36,00 

10. Визначення патологічної рухомості зубів 18,00 

11. Аналіз прицільної рентгенограми 18,00 

12. Аналіз панорамної рентгенограми 36,00 

13. Визначення травматичної оклюзії 54,00 

14. вакуумна проба за Куланженком 18,00 

15. Проба Шиллєра-Пісарева 18,00 

16. Діагностичне використання фарбуючих речовин 18,00 

17. Гальванометрія 18,00 

18. Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів 54,00 

19. 
Зняття зубного каменю, нальоту, інструментальним способом з усіх 

зубів 

288,00 

20. 
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового 

апарату з усіх зубів 

216,00 

21. Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії 72,00 

22. Флюоризація зубів 36,00 

23. Проведення ремініралізуючої терапії 36,00 

24. Контроль за гігієною ротової порожнини 36,00 

25. Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини 36,00 

26. Проведення професійної гігієни усіх зубів 216,00 

27. Усунення місцевих подразнюючих факторів 36,00 

28. 
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне 

ушкодження та ін.), обробка, огляд 

54,00 

29. 
Лікування захворювання пародонту: накладання лікувальної пов’язки 

на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) 

36,00 

30. 
Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальної пов’яз- 

ки (одне відвідування) 

54,00 

31. 
Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють в порожнині 

рота (од-не відвідування) 

108,00 

32. 
Шинування 4 зубів лігатуроюшвидкотвердіючою пастою або хіміч-

ним композитом 

108,00 

33. 
Шинування 4 зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матері- 

лом 

216,00 

34. Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів 72,00 

35. Діатермокоагуляція ясен (одне відвідування) 36,00 

36. Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання Ліка- 36,00 
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ря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подаль-

шого лікування) 

 

37. 

Комплексне первинне обстеження дитини, оформлення облікової 

документації. Стану прикусу пародонту, індексів гігієни, РМА, КПВ, 

локальної де мінералізації, ступеня активності карієсу, плану диспан-

церізації, реабілітації та профілактики. 

144,00 

38. Реапародонтографія 18,00 

39. Сіалометрія 36,00 

40. 
Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або при 

профілактичних оглядах, складання плану профілактики 

36,00 

41. Знеболювання аплікаційне 18,00 

42. Визначення парадонтального індексу за Расселом 36,00 

43. Визначення індексу гігієни за Федоровим-Володкіною 36,00 

44. Визначення індексів Грін-Вермільона 36,00 

45. Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое 36,00 

46. Стоматоскопія локальна 18,00 

47. Стоматоскопія розширена 36,00 

48. Електроодонтодіагностика 1 зуба 18,00 

49. Заповнення та аналіз одонтопародонтограм 36,00 

50. Формалінова проба 18,00 

51. Відбілювання зубів 54,00 

52. Вибіркове при шліфування горбиків зубів 72,00 

53. Закриття фісур герметиками 36,00 

54. Ін’єкційне введення лікарських препаратів 18,00 

55. 
Усунення шкідливих звичек (навчання, консультація матері та дити-

ни) 

72,00 

6. Хірургічна стоматологія 

1. 
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) 

48,50 

2. Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 48,50 

3. 
Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, 

фізичного обстеження, контролю призначення лікування) 

48,50 

4. 

Консультація хворого (запис думки та поради, які дано на прохання 

лікаря, що лікує, іншим лікарем, для спеціальної оцінки стану та 

подальшого лікування) 

48,50 

5. Знеболювання провідникове з убістезіном 48,50 

6. Знеболювання інфільтраційне 24,25 

7. Знеболювання аплікаційне 24,25 

8. Огляд ротової порожнини та визначення гігієничного індексу 97,00 

9. Аналіз рентгенограми прицільної 24,25 

10. Аналіз ортопантомограми, панорамної рентгенограми, томограми 48,50 

11. Пункційна біопсія, поверхневі мазки, зшкребки:  

11.1. біопсія язика 24,25 

11.2. біопсія піднебіння 24,25 

11.3. Пункційна біопсія слинної залози 48,50 

11.4. Біопсія лимфатичного вузла 48,50 

12. 
Хірургічна біопсія, біопсія розтином. Відкритою операцією або 

витином тканин: 

 

12.1. біопсія губи 97,00 
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12.2. біопсія язика 97,00 

12.3. біопсія переддвер’я рота 97,00 

13. Видалення зуба:  

13.1. 
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, 

анестезію, заповнення документації) 

97,00 

13.2. Видалення зуба за ортодонтичними показаннями 97,00 

13.3. Видалення тимчасового зуба 72,75 

13.4. 
Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, 

анестезію, заповнення документації) 

145,50 

14. Накладання швів на лунку після видалення зуба 48,50 

15. 
Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, 

випилюванням фрагмента пластинки авеолярного паростка 

291,00 

16. Усунення шкідливих звичок (навчання) 97,00 

17. Усунення подразнюючих факторів 48,50 

18. Накладання швів на лунку після видалення зуба 48,50 

19. Реплантація 388,00 

20. Репозиція зуба при неповному вивиху 145,50 

21. Гінгівотомія 145,50 

22. Розкриття абсцесу, дренування 97,00 

23. Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка 194,00 

24. Лікування альвеоліта кюретажем ямки 121,25 

25. Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту 48,50 

26. Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів 97,00 

27. Клаптеві операції (6-8 зубів) 388,00 

28. Гінгівектомія 145,50 

29. Гінгівопластика на ділянці 6 зубів 291,00 

30. Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми 242,50 

31. Розтин капюшона 48,50 

32. Промивання капюшону 48,50 

33. Розтин окістя 72,75 

34. Резекція капюшона 72,75 

35. Цистектомія одонтогенної кісти 194,00 

36. Видалення одонтоми 291,00 

37. Цистектомія з резекцією верхівки кореня 291,00 

38. Цистотомія з резекцією верхівки кореня 194,00 

39. Гемісекція 194,00 

40. Цистотомія 97,00 

41. Резекція верхівки кореня зуба 194,00 

42. Альвеолектомія 97,00 

43. Вестибулопластика 242,50 

44. Видалення передракових хвороб язика 97,00 

45. Видалення доброякісного новоутворення язика 145,50 

46. Розтин і дренування при операціях на язиці 145,50 

47. Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки 145,50 

48. Бужування отвору протоки слинної залози 97,00 

49. Видалення каменю із протоки слинної залози 97,00 

50. Розтин абсцесу з наступним дренуванням 97,00 

51. Розтин і дренування абсцесів піднебіння 97,00 
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52. 
Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової 

порожнини (папіломи, фіброми та ін.) 

194,00 

53. Пластика вуздечки язика 145,50 

54. Первинна хірургічна обробка рани 194,00 

55. Коагуляція ясен 48,50 

56. Витягування фрагментів 97,00 

57. Промивання носового синуса через перфораційний отвір 48,50 

58. Перев'язка після складного хірургічного втручання 72,75 

59. Обробка виразки 48,50 

60. Вправлення звичного вивиху висково-нижньощелепного суглоба 48,50 

61. Вправлення гострого вивиху висково-нижньощелепного суглоба 145,50 

62. Іммобілізація за допомогою пов'язки 97,00 

63. Накладання пращі на підборіддя 48,50 

64. Шинування при переломах щелеп 485,00 

65. Накладання апарата Збаржа (на верхню щелепу) 291,00 

66. Іммобілізація зубів дротом 145,50 

67. Шинування зубів (з приводу вивихів зубів) 169,75 

68. Накладання лабораторної шини Вебера 436,50 

69. Накладання лабораторної шини Ванкевич 436,50 

70. Накладання лабораторної шини Юнінга-Порта 436,50 

71. Накладання капових назубних шин або зв’язування дротом 291,00 

72. Блокада нерва (центральна провідникова анестезія) 72,75 

73. Введення лікарських засобів у суглоб 48,50 

74. Припинення кровотечі після видалення зуба 48,50 

75. Зняття швів 24,25 

76. Первинна пов'язка при невідкладній допомозі 72,75 

77. Механотерапія висково-нижньощелепного суглоба 145,50 

7. Фізіотерапевтичні процедури 

1. Вакуум масаж (1 процедура) 26,00 

2. Електрофорез (1 процедура) 26,00 

3. Електрофорез внутрішньоканальний (1 процедура) 39,00 

4. УФО (1 процедура) 19,50 

5. Дарсонваль (1 процедура) 26,00 

6. Ультразвук (1 процедура) 26,00 

7. Процедура для зняття зубної болі 26,00 

8. Лікування лазерем 26,00 

8.  Послуги рентгенкабінету 

1. Рентген зуба 34,00 

2. Рентген нижньої щелепи 51,00 

3. Рентген суглоба вісочно-щелепного 51,00 

9. Послуги з ортопедичної стоматології 

1. Обстеження хворого:  

1.1. 
Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень,запланової програми лікування) 

126,00 

1.2. 
Повторне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень,запланової програми лікування) 

126,00 

2. Виготовлення одинарних коронок та зубів:  
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2.1. Одиночна штампована металева коронка 292,73 

2.2. Штампована коронка облицьована пластмасою 487,20 

2.3. Одиночна пластмасова коронка 346,03 

2.4. Штампована коронка у мостоподібному протезі 292,73 

2.5. Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі 430,74 

2.6. Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі 208,98 

2.7. 
Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному 

протезі 

499,27 

2.8. Пластмасова коронка у мостоподібному протезі 346,03 

2.9. Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі 127,63 

2.10. Лита металева коронка у мостоподібному протезі 772,38 

2.11. Литий металевий зуб у мостоподібному протезі 217,98 

2.12. Штампована бюгельна коронка 352,80 

3. Виготовлення цільнолитих та металокерамічних протезів  

3.1. 
Виготовлення поліпропіленового знімного протезу (м’якого), з 

пластмасовими зубами ( без урахування матеріалу) 

470,40 

3.2. Одиночна металокерамічна коронка 1482,13 

3.3. Одиночна лита металева коронка 772,38 

3.4. 
Металопластмасовий зуб ( обо композитний) у мостоподібному 

протезі 

453,60 

3.5. 
Одиночна металопластмасова коронка зуб ( обо композитна) у 

мостоподібному протезі 

924,00 

3.6. Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі 1448,53 

3.7. Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 1179,73 

4. Виготовлення знімних протезів:  

4.1. 
Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з 

пластмасовими зубами 

1198,51 

4.2. 
Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими 

зубами 

1047,08 

4.3. Виготовлення індивідуальної ложки з:  

4.3.1. базисної пластмаси 218,40 

4.3.2. самотвердіючої пластмаси 134,40 

4.4. Знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією 840,00 

5. Знімна суцільнолита шина з вибірковим пришліфуванням зубів:  

5.1 на гіпсовій моделі 2284,80 

5.2 на вогнетривкій моделі 3326,40 

6 
Знімна суцільнолита шина-протез (з  вибірковим пришліфуванням 

зубів 

 

6.1. на гіпсовій моделі 2352,00 

6.2. на вогнетривкій моделі 3393,60 

7. Бюгельний протез з корекцією на вогнетривкій моделі:  

7.1. з пластмасовими зубами 3259,20 

7.2. з замковим кріпленням 3813,60 

8. Додаткові роботи:  

8.1. Аналіз моделей 126,00 

8.2. Виготовлення діагностичних моделей щелеп 168,00 

8.3. Аналіз прицільної рентгенограми 42,00 

8.4. Металозахисне покриття (підготовка) 67,20 

8.5. Металозахисне покриття кламеру (підготовка) 67,20 
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8.6. Металозахисне покриття бюгельного протезу (підготовка) 67,20 

8.7. Куксова штифтова вкладка 100,80 

8.8. 
Куксова штифтова вкладка с попереднім вилученням із кореня зуба 

штифтових конструкцій 

302,40 

8.9. Вкладка, виготовлена клінічно (пластмасова) 134,40 

8.10. Вкладка, виготовлена лабораторно (пластмасова, металева) 285,60 

8.11. Литий штифтовий зуб з пластмасовою фасеткою 487,20 

8.12. Спайка коронок, лапка 45,08 

9. Лагодження знімних протезів:  

9.1. перелом базису 151,20 

9.2. два переломи на одному базисі 184,80 

9.3. кріплення одного зуба 268,80 

9.4. кріплення двох зубів 285,60 

9.5. кріплення трьох зубів 302,40 

9.6. кріплення чотирех зубів 319,20 

9.7. кріплення одного кламеру 285,60 

9.8. кріплення двох кламерів 302,40 

9.9. кріплення одного зуба і одного кламеру 336,00 

9.10. кріплення одного зуба і лагодження перелому базису 336,00 

9.11. кріплення двох зубів і лагодження перелому базису 369,60 

9.12. Клінічне перебазування знімного протезу (з корекцією) 218,40 

9.13. Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) 604,80 

10. Зняття суцільної коронки 84,00 

11. Зняття штампованої коронки 16,80 

12. Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження 50,40 

13. Консультація лікаря з додатковим лабораторним дослідженням 84,00 

14. Вибіркове пришліфування зубів (як самостійний вид допомоги) 235,20 

15. Повторне цементування коронки 50,40 

16. Зняття контрольного видбитку (як самостійний вид допомоги): 16,80 

16.1. Зняття відбитка гипсом 16,80 

16.2. Зняття відбитков альгінатними масами 16,80 

16.3. Зняття 2ух подвійних відбитків 33,60 

17. Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги) 67,20 

18. Імплантація зубів (1 зуб без урахування матеріалів) 2300,00 

19. Пілот поліамідний мікро протез (без урахування матеріалу) 386,40 

20. 
Бюгельний протез з базисом з замковим кріпленням (без урахування 

матеріалів) 

621,60 

21. 
Бюгельний протез з базисом з поліамідної пластмаси з 

пластмасовими зубами (без урахування матеріалів) 

571,20 

 

 

 

Директор департаменту 

охорони здоров’я                                                                                   А.В.Ремпель 
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