
Найменування виду  робіт 

 
Собівартість 

з ПДВ (грн) 
 

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу,фізичних 

обстежень,запланованої програми, діагностики та лікування) 35 

Повторний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичного 

обстеження,контролю призначеного лікування) 35 

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 35 

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання 

лікаря який лікує,іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та 

подальшого лікування) 

35 

Огляд ротової порожнини та визначення гігіенічного індексу 60 

Введення ін"екції одноразовим шприцом (Лінкоміцин) 55 

Введення ін"екції одноразовим шприцом (Плазмол) 55 

Введення ін"екції одноразовим шприцом (Вітамін С) 55 

Введення ін"екції одноразовим шприцом (Вітамін В 1) 55 

Введення ін"екції одноразовим шприцом (Вітамін В 6) 50 

Введення ін"екції одноразовим шприцом (Вітамін РР) 50 

Введення ін"екції одноразовим шприцом (Вітамін "ФІБС") 55 

Знеболення провідникове (Лідокаїн) 55 

Знеболення провідникове (Ультракаїн) 75 

Знеболення інфільтраційне (Лідокаїн) 45 

Знеболення інфільтраційне (Ультракаїн) 65 

Знеболення аплікаційне (Лідокаїн-аерозоль) 30 

Лідокаїн 65 

Ультракаїн  85 

Убістезін 70 

Внутрішньоротовий знімок зубів 55 

Зовнішньоротовий знімок зубів 55 

Ортопантомографія зубів 110 

Аналіз прицільної рентгенограми 15 

Аналіз панорамної рентгенограми 30 



Терапевтична стоматологія 

1.Лікування каріеса 

Поверхневий та середній каріес 60 

Глибокий каріес 125 

2.Лікування пульпітів 

1 кор.зуб в 1 відвідування 175 

1 кор. зуб в 2 відвідування  225 

2-х корен. зуб. в 1 відвідув.  245 

2-х корен. зуб. в 2 відвідув.  315 

3-х корен. зуб. в 1 відвідув.  315 

3-х корен. зуб. в 2 відвідув. 405 

3.Лікування періодонтитів 

1 кор.зуб. в 1 відвідув.  180 

1 кор. зуб. в 2 і більше відв. 240 

2 кор. зуб. в 1 відвідув.  250 

2 корен. зуб. в 2 і більше відв.  345 

3 корен. зуб. в 1 відвідув.  325 

3 корен. зуб. в 2 і більше відв.  445 

4. Пломбування кореневих каналів ( 1канал ) 

Пломбування  канала (Форедент) на 1 канал 30 

Пломбування канала(Каріосан) на 1 канал 30 

Пломбування канала (Ендометазон) 1канал 45 

Плумбування канала(Штифт скловолоконний)на 1 

канал 
135 

Пломбування канала (Гутаперчовий штифт) на 1 канал 55 

5. Накладання пломб при лікувані каріесу та його ускладнень  з цементу 

Накладання пломби (Адгезор )     30 

з склоїномірного цементу 

Накладання пломби(Кавітан плюс, Іоносил-склоїномер) 
80 

Накладання пломби(Фуджі 9-склоїномер) 100 

Накладання пломби(Кетак Сільвер-склоїномер) 85 

                                                                                                 з композиту хим.твердіння 

Накладання пломби (Евікрол) 80 

Накладання пломби (Комполюкс) 80 

Накладання пломби ( Харізма) 95 

  



 З світлополімеру 

Накладання пломби (Філтек Супрім) 315 

Накладання пломби ( Естет-Х) 445 

Накладання пломби (Геркулайт) 255 

Накладання пломби (Дайрект) 355 

Накладання пломби (Харізма) 225 

Накладання пломби ( Лателюкс) 215 

Накладання пломби (Валюкс Плюс) 225 

6.Інші види робіт 

Розпломбування 1-го каналу коріня зап-ломбованого 

пастою або цементом 
420 

Механічне та хімічне розширення обліте-рованого 

каналу зуба 
200 

Вилучення стороннього тіла із одною каналу зуба 
260 

Видалення тимчасової пломби 25 

Видалення постійної пломби 40 

Накладання тимчасової пломби 25 

Усунення дефекту пломби 40 

Виготовлення і накладання вкладки (литої) в 

однокореневий зуб 
240 

Виготовлення і накладання вкладки(литої) в 

багатокореневий зуб 
370 

Сріблення поверхні або порожнини зуба 80 

Введення скловолоконих штифтів для покращення 

фіксації композитної пломби 
200 

Накладання кофердаму 290 

7.Зняття гострого болю при пульпітах та періодонтитах 

Розкриття рогу пульпової камери зуба і накладання 

некротизуючої пасти ( пульпіт) 
80 

Створення віттока екскудата  ( періодонтит без 

анестезії) 
75 

8.Художня реставрація зубів 

Відновлення зруйнованої коронки 1-о кореневого зуба 

з композитного матеріалу хім.тверд. Комполюкс  
290 

Відновлення зруйнованої коронки 1-о кореневого зуба 

з композитного матеріалу хім.тверд.Харизма 290 



Відновлення зруйнованої коронки 1-о кореневого зуба 

за допомогою штифтів та композитного хім.тверд. 

матеріалу Комполюкс 

400 

Відновлення зруйнованої коронки 1-о кореневого зуба 

за допомогою штифтів та композитного  матеріалу 

хім.тв. Харизма 

400 

Відновл. зруйнов. коронки 1-о корен. зуба за допом. 

штифтів та світлополімерного матер.Геркулайт 655 

Відновл. зруйнов. коронки 1-о корен. зуба за допом. 

штифтів та світлополімерного матер.Харизма 645 

Відновлення зруйн.коронки багатокореневого зуба за 

допомогою штифтів та композитного матеріалу 

Комполюкс хім.тверд. 

455 

Відновлення зруйн.коронки багатокореневого зуба за 

допомогою штифтів та композитного матеріалу 

Харизма хім.тверд. 

455 

Відновлення зруйн.коронки багатокореневого зуба за 

допомогою штифтів та світлополімерного матеріалу 

Харизма 

815 

Відновлення зруйн.коронки багатокореневого зуба за 

допомогою штифтів та світлополімерного матеріалу 

Геркулайт 
825 

9.Пародонтологічний прийом 

Зняття м"ягкого нальоту усіх зубів 110 

Зняття зубного каменю з усіх зубів інструментальним 

способом 
270 

Зняття зубного каменю з 7 зубів в одне відвідування 90 

Шинування 4-х зубів композитом 225 

Шинування 4-х зубів світлополімером 470 

Лікування захворювань пародонту,накладання 

лікувальної пов"язки на ясна та зубоясневі кишені в 1-е 

відвід. 

65 

Обробка уражених поверхонь слизової оболонки в 1-е 

відвідування 
76 

Кюретаж пародонтальних 1-ї кишені 85 

Вскриття пародонтального абсцесу 110 

Накдадання на ясна лікувальних пов"язок, що 

твердіють у порожнині рота 
110 

10.Профілактичний прийом 



Покриття одного зуба лаком 80 

Флюоризація зубів 85 

Закриття фісур 1-го зуба фторомістящим композитним 

герметиком 
75 

Закриття фісур 1-го зуба фторомістящим 

світлозатверджуючим герметиком 
90 

Вибіркове пришліфування зубів, усунення  

травматичної  оклюзії 
65 

Відбілювання зубів з виготовленням капи 660 

Відбілювання зубів одномоментне 185 

Навчання правилам гігієни порожнини рота 
35 

Усунення місцевих подразнюючих факторів 
35 

Проведення професійної гігієни усіх зубів 345 

11.Хірургічна  стоматологія 

Видалення зуба просте ( без анестезіі) 70 

Видалення зуба складне ( без анестезіі) 125 

Видалення зуба з викорюванням слизово- 

періостального клаптя,випилюванням фрагмента 

кортикальної пластинки альвеолярного паростка (без 

анестезії) 

265 

Накладання швів на лунку після видалення зуба (без 

анестьезії) 
85 

Лікування альвеоліту кюретажем ямки (без анестезії)               110 

Дренування абсцесу при розтині слинної залози або 

протоки (без анестезії) 
145 

Видалення епулісу з ростковою зоною гранульоми(без 

анестезії) 
180 

Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного 

паростка (без анестезії) 
155 

Розтин та промивання капюшону (без анестезії) 95 

Резекція капюшону (без анестезії) 85 

Розтин окістя (без анестезії) 115 

Цистектомія одонтогенної кісти (без анестезії) 385 

Цистектомія з резекцією верхівки кореня (без анестезії) 465 



Цистотомія з резекцією верхівки кореня (без анестезії) 415 

Гемісекція (без анестезії) 410 

Пластика вуздечки язика (без анестезії) 130 

Розтин і дренування абсцесів (без анестезії) 125 

Резекція верхівки кореня зуба (без анестезії) 415 

Видалення доброякісних новоутворень  м"яких тканин 

ротової порожнини ( папіломи фіброми та інше) без 

анестезії 

155 

Первина хірургічна обробка рани (без анестезії) 140 

Коагуляція ясен (без анестезії) 45 

Перев"язка після  складного хірургічного втручання 70 

Обробка виразки 60 

Припинення кровотечі після видалення зуба 75 

Зняття швів 25 

Біопсія ( губи,язика, передвір`я рота ) 60 

       12.  Ортодонтія     

Складання плану ортодонтичного лікування 70 

Визначення ступеню рухомості зубів 45 

Діагностичні проби (Ешпера-Бімлера,Маркос.) 45 

Визначення центральної оклюзії 85 

Антропометричні  виміри 80 

Аналіз моделей 35 

Виготовлення діагностичних моделей 85 

Вибір конструкції апарату(розрах.на моделях) 35 

Зішліфовка горбиків молочних зубів 45 

Сепарація зубів 45 

Зняття відбитків щелеп альгінатною масою 90 

Відливка моделей з гіпсу ( робочий модель) 50 

Перебазування ортодонтичного апарата 85 

Припасування та фікцація  апарата механічної дії 80 

Припасування та фіксація апарата функціональної дії 150 

Корекція, активація 80 



Заміна лігатури 60 

Установка ортодонтичного замка лікарем 190 

Розпил. ортодонтичного замка 45 

Установка ортодонтичного замка ( без замка) 85 

Виготовлення оклюзійної накладки 95 

Виготовлення пилота лікарем 95 

Виготовлення похилої площини 95 

Припасування та здача  незнімної  капи 120 

Припасування пращі корсажної 115 

Урок міогімнастики 80 

Фіксація одного зуба (коронки) 50 

Зняття коронок 50 

Цементування коронок 50 

Починка 1-го гачка  15 

Фіксація лінгвальних брекет систем 5290 

Фіксація керамічних брекет систем 5210 

Фіксація металевих брекет систем 2030 

Активація брекет систем 835 

Зняття брекет систем 395 

Фіксація дуги з 1 або 2 вигинами 185 

Фіксація металевої лігатури для брекета 85 

Психологічна підготовка хворого до ортодонтичного 

лікування 
60 

Психотерапія для дітей та батьків під час 

ортодонтичного лікування 
60 

Навчання правилам гігієни порожнини рота та догляду 

за ортодонтичними апаратами 
95 

Навчання дітей та батьків лікувальним вправам 70 

Проведення вправ для жувальних м"язів 70 

Розрахунок на моделях щелеп 70 

                                         Технічні роботи: 

Апарат Андрезіна,Кламта,Мюлемана без деталів та 

кламерів 
425 

Апарат Френкеля,Балтерса 860 

Каппа Биніна 370 



Вестибулярна пластинка Кербіца 370 

Виготовлення базисної пластинки 290 

Виготовлення кламера круглого 40 

Виготовл. кламера Адамса (стріловидний) 50 

Виготовл. кламера активіруючого 40 

Виготовл. кламера рукоподібного 55 

Виготовл. кламера (перехресний) 60 

Виготовл. протракційної пружини (активатор) 75 

Виготовл. ретракційної пружини (вестибюл.дуга) 435 

Виготовл. гачка на 1 зуб 30 

Заслон для язика ( петлі Рудольфа) 150 

Пружина Кофіна одинарна  70 

Пружина Кофіна подвійна 95 

Похила площина  145 

Площина накусочна 155 

Пилот ,губний пилот 210 

Оклюзійна накладка 155 

Праща лабораторним методом 240 

Коронка звачайна металічна 105 

Спайка 2-х коронок 50 

Базис часткового протеза 410 

Зуб в частковому протезі 20 

Встановлення1-го гвинта стандартного (замка) 150 

Починка та реконструкція знімних протезів  

Перелом базису (самотвердіюча пластмаса) 65 

Приварювання 1-го зуба  (самотвердіюча пл.) 135 

Приварювання 2-х зубів           - " - 145 

Приварювання 1-го кламера    - " - 110 

Приварювання 2-х кламерів    - " - 120 

Приварювання 1-го зуба та 1-го кламера -"- 160 

Реконструкція ортодонтичних апаратів 140 

Ортопедична стоматологія 

Виготовлення знімних пластиночних протезів та бюгельних протезів   



Базис знімного пластиночного протеза( 4 відвід) 915 

Базис знімного пластиночного протеза з ускладненою 

постановкою ( 4 відвідувань) 
1050 

Зуб пластмасовий 20 

Зуб пластмасовий Імпортний 35 

Лагодження знімних протезів 

Перелом базису 190 

Два перелома в одному базисі 230 

Кріплення 1-го зуба 240 

Кріплення 2-х зубів 250 

Кріплення 3-х зубів 265 

Кріплення 4-х зубів 275 

Кріплення 1-го кламера 250 

Кріплення 2-х кламерів 270 

Кріплення 1-го зуба та 1-го кламера 300 

Кріпл. 1-го зуба і лагодж. перелому базиса 310 

Кріпл. 2-х зубів і лагодж. перелому базиса 330 

Додаткові роботи до знімних  пластиночних протезів 

Лита базисна пластинка  вогнетривка модель 1500 

Кламер гнучкий 45 

Ізоляція торуса 50 

Армірування протеза 345 

Еластична підкладка 510 

Індивідуальна ложка 305 

Прості бюгельні протези 

Дуга верхня з включенням постійної величини 975 

Дуга нижня з включенням постійної величини 950 

Кламер опорноутримуючий 175 

Кламер одноплечевий 215 

Кламер Роуча 260 

Одна ланка багатоланкового кламера 60 

Лапка опорна 60 

Розгалудження 60 

Зуб литий в бюгельному протезі 240 



Зуб литий з пластмасовою фасеткою в бюгельному 

протезі 
460 

Сідло ( сітка) для кріплення з пластмасою 65 

Обмеження базиса 115 

Базис бюгельного протеза(4 відвід.) 940 

Зуб пласмасовий імпортний 25 

Зуб пластмасовий 20 

Складні бюгельні протези 

Дуга верхня передня з включенням постійної 

величини 
1450 

Дуга верхня задня з включенням постійної величини 1440 

Дуга нижня з включенням постійної величини 1455 

Пластинка піднебінна ( литий базис) 1700 

Пластинка язикова ( литий базис) 1695 

Кламер опорноутримуючий 255 

Кламер Роуча 335 

Кламер одноплечевий 295 

Кламер подвійний 420 

Кламер кільцевий 405 

Одна ланка багатоланкового кламера 120 

Накладка оклюзійна 100 

Лапка шиніруюча 120 

Розгалудження 120 

Зуб литий у бюгельному протезі 270 

Зуб литий з пластмасовою фасеткою в бюгельному 

протезі 
495 

Сідло ( сітка) для кріплення з пластмасою 95 

Обмеження базиса 175 

Базис бюгельного протеза (4 відвід.) 940 

Зуб пластмасовий імпортний 35 

Зуб пластмасовий 20 

Вогнетривка модель 455 

Незнімні протези  

Коронка штампована металева (2 відв) 255 

Коронка штам. обллицьована з пластмасою 430 



Коронка бюгельна металева 300 

Коронка пластмасова 325 

Зуб литий металевий 265 

Зуб литий з пластмасовою фасеткою  450 

Куксова вкладка лита виготов. лабораторно 310 

Пластмасовий штифтовий зуб 550 

Штифтовий зуб за Річмондом 715 

Спайка коронок 75 

Лапка лита 76 

Цільнолиті протези 

Металокерамічна коронка або зуб металокерамічний 

(2відвід.) 
1525 

Коронка металопластмасова або зуб 

металопластикова 
865 

Лита коронка облицьована з металокерамікою 995 

Коронка лита ,зуб цільнолитий 725 

Інші види робіт 

Консультація без додаткового лабораторного 

дослідження 
50 

Конс. з додатковим лабораторним дослідж. 85 

Вибіркове шліфування зубів 290 

Перебазування знімного протеза (2 відвід.) 480 

Зняття штампованої коронки 30 

Зняття суцільнолитої коронки 110 

Повторне цементування коронки 60 

Відновлення пластмасового облицювання 100 

Корекція знімного протеза 90 

Зняття відбитку з Репін 75 

Зняття відбитку з Упін 45 

Зняття відбитку з Стомафлекс 60 

Додаткові роботи по підготовці металевих протезів для нанесення багатошарового 

композиційного  покриття   (Металозахисне покриття )                                        

Коронка метелева та бюгельна 45 

Коронка з пластмасовим облцюванням 50 

Зуби литі,штифтові зуби 55 

Зуб литий з пластмасовою фасеткою 60 



Спайка металевих коронок 10 

Кламер гнучкий 10 

Кламер литий 20 

Бюгельний протез простий 85 

Бюгельний протез складний 170 

Литво зуботехнічних виробів 

Литий зуб,фасетка,штифтові зуби,вкладки 30 

Металокерамічна,облицовка,металопластма-сова 

коронка або зуб металокерамічний 
195 

Каркас прстого бюгельного протеза 215 

Каркас складного бюгельного протеза 515 

Кламер литий  лапка лита 20 

 

 

 
 


