
ТАРИФИ

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф,
грн.

1
Стоматологічна допомога, що подається населенню
госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони
здоров'я

1.1 1 Відновлення форми тимчасового зуба світлополімерним матеріалом 335,00

1.2 2 Відновлення форми тимчасового зуба світлополімерним матеріалом
"Харізма"

275,00

1.3 3 Відновлення форми тимчасового зуба світлополімерним матеріалом
"Лателюкс"

265,00

1.4 4 Екстріпація пульпи з одного каналу кореня зуба на стадії резорбції
тимчасового зуба

30,00

1.5 5 Екстріпація пульпи з одного каналу несформованого кореня
постійного зуба

30,00

1.6 6 Екстріпація пульпи з одного каналу сформованого кореня тимчасового
зуба

30,00

1.7 7 Закриття перфорації дна порожнини тимчасового зуба 72,00
1.8 8 Зняття нальоту Прістлі посегментно 73,00
1.9 9 Лікування карієсу постійних зубів неінвазивним методом 550,00

1.10 10 Лікування карієсу тимчасових зубів з використанням ART-методики 55,00
1.11 11 Лікування карієсу тимчасових зубів неінвазивним методом 525,00

1.12 12 Лікування одного зуба при глибокому карієсі тимчасових зубів (без
накладання пломби)

100,00

1.13 13 Лікування поверхневого карієсу тимчасових зубів методом імпрегнації 44,00

1.14 14 Лікування початкового, поверхневого та середнього карієсу
тимчасових зубів (без накладання пломби)

60,00

1.15 15 Накладання кольорових пломб при лікуванні карієсу та його
ускладнень

270,00

1.16 16
Накладання лікувальної пов'язки та його ускладнень при
несформованому корені тимчасового зуба з пасти на основі гідроокису
кальцію

29,00

1.17 17 Накладання пломби з склоіномерного цементу при лікуванні
глибокого карієсу тимчасових зубів (Riva SC)

145,00

1.18 18 Накладання пломби з склоіномерного цементу при лікуванні
глибокого карієсу тимчасових зубів (Фуджи)

163,00

1.19 19 Накладання пломби з склоіномерного цементу при лікуванні
поверхневого та середнього карієсу тимчасових зубів

44,00

1.20 20 Пломбування одного каналу несформованого кореня тимчасового зуба
одонтотропною пастою

67,00

на платні послуги з медичного обслуговування, які надає
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РАДИ"
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1.21 21 Пломбування одного каналу сформованого кореня тимчасового зуба
пастою, що полімеризується

63,00

1.22 22 Покриття культі пульпи постійного зуба при вітальній ампутації в
постійному зубі з незавершеним формуванням кореня МТА

29,00

1.23 23 Пряме покриття постійного зуба при випадковому оголенні МТА 29,00
1.24 24 Урок гігієни порожнини рота 40,00
1.25 25 Аналіз комп'ютерної томограми в терапії 100,00
1.26 26 Аналіз ортопантомограми, томограми в терапії 50,00
1.27 27 Аналіз рентгенограми прицільної в терапії 21,00
1.28 28 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії 100,00
1.29 29 Видалення постійної пломби 40,00
1.30 30 Видалення тимчасової пломби 20,00
1.31 31 Визначення патологічної рухомості зубів 20,00

1.32 32 Визначення ступіння ураження фуркації коренів зубів (вертикальна
резорбція кісткової тканини)

40,00

1.33 33 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба 285,00
1.34 34 Відбілювання зубів 729,00
1.35 35 Відбілювання зубів апаратне 654,00

1.36 36 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу

650,00

1.37 37 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу "Харізма"

655,00

1.38 38
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу "Філтек Z
250"

732,00

1.39 39
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного
матеріалу "COMPOLUX"

450,00

1.40 40
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
світлополімерного матеріалу Filtek P60 (лікування зуба та знеболення
сплачується додатково )

415,00

1.41 41
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
світлополімерного матеріалу "Харізма"(лікування зуба та знеболення
сплачується додатково )

350,00

1.42 42 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу

510,00

1.43 43 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу "Харізма"

520,00

1.44 44 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу "Градіа"

540,00

1.45 45
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою
дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного
матеріалу

350,00

1.46 46
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою
світлополімерного матеріалу (лікування зуба та знеболення
сплачується додатково)

324,00

1.47 47 Відновлення некаріозних уражень (ерозія, гіпоплазія, клиноподібні
дефекти, флюороз, патологічне стирання) Filtek Z 550

430,00

1.48 48 Відновлення некаріозних уражень (ерозія, гіпоплазія, клиноподібні
дефекти, флюороз, патологічне стирання) "Харізма"

390,00

1.49 49 Діагностичне використання фарбуючих речовин 22,00
1.50 50 Діатермокоагуляція ясен 42,00
1.51 51 Екстірпація пульпи з одного каналу  кореня  зуба 30,00
1.52 52 Електроодонтодіагностика 21,00

1.53 53 Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами
індивідуального захисту

18,00

1.54 54 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 72,00

1.55 55 Закриття фісур одного зуба герметиками (пломбувальний матеріал
"Fissurit FX")

200,00



1.56 56 Закриття фісур одного зуба герметиками (пломбувальний матеріал
"Фуджі Triage")

165,00

1.57 57 Закриття фісур одного зуба герметиками (пломбувальний матеріал "
Ketak Molar")

122,00

1.58 58 Знеболювання аплікаційне 70,00
1.59 59 Знеболювання інфільтраційне 38,00

1.60 60 Зняття зубного каменю за допомогоюультразвукового апарату в
ділянці одного зуба

127,00

1.61 61 Зняття зубного каменю за допомогоюультразвукового апарату по
сегментно

239,00

1.62 62 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового
апарата з усіх зубів

290,00

1.63 63 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх
зубів

325,00

1.64 64 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом по
сегментно

168,00

1.65 65 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 67,00
1.66 66 Зняття м'якого зубного нальоту по сегментно 39,00

1.67 67 Інструментальна обробка одного каналу кореня зуба роторними
інструментами

250,00

1.68 68 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу кореня
зуба

185,00

1.69 69
Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання
лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та
подальшого лікування)

40,00

1.70 70 Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов'язки
на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування)

95,00

1.71 71 Лікування одного  зуба  при глибокому  карієсі (без накладання
пломби)

98,00

1.72 72 Лікування одного  зуба  при поверхневому   і середньому  карієсі(без
накладання пломби)

60,00

1.73 73 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу кореня зуба 310,00
1.74 74 Навчання  правилам гігіени порожнини рота 40,00
1.75 75 Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки 25,00

1.76 76 Накладання ізолюючої прокладки при лікуванні карієсу та його
ускладнень під постійну пломбу (Адгезор)

53,00

1.77 77 Накладання ізолюючої прокладки при лікуванні карієсу та його
ускладнень під постійну пломбу (Riva SV)

82,00

1.78 78 Накладання кофердаму 107,00

1.79 79 Накладання лікувальної пов"язки при лікуванні карієсу та його
ускладненнях

24,00

1.80 80 Накладання лікувальної пов'яки при лікуванні карієсу та його
ускладнень з пасти на основі гідроокису кальцію

38,00

1.81 81 Накладання на ясна лікувальних пов'язок, що твердіють в порожнині
рота

170,00

1.82 82 Накладання пломби при лікуванні  карієсу та його  ускладнень  з
цементу (вартість лікування, знеболювання  сплачується  додатково)

55,00

1.83 83
Накладання пломби при лікуванні  карієсу та його ускладнень  з
світлополімерного матеріалу (вартість лікування, знеболювання
сплачується додатково)

205,00

1.84 84
Накладання пломби при лікуванні  карієсу та його ускладнень  з
світлополімерного матеріалу  "Gradia Direct LoFlo " (вартість
лікування, знеболювання  сплачується додатково)

195,00

1.85 85
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень  з
композитного матеріалу (вартість  лікування ,знеболювання
сплачується додатково )

82,00

1.86 86
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з
склоіономерного матеріалу (лікування зуба,накладання ізолюючої
прокладки та анестезія сплачуються додатково)

170,00



1.87 87
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з
світлополімерного нанокомпозитного матеріалу ( лікування зуба,
накладання ізолюючої прокладки та анестезія сплачується додатково)

300,00

1.88 88 Накладання тимчасової пломби 20,00

1.89 89 Первинний огляд хворого в терапії (включає запис анамнезу, фізичних
обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

40,00

1.90 90 Пломбування одного  каналу кореню зуба пастою на основі гідроксиду
кальцію

75,00

1.91 91 Пломбування одного  каналу кореня зуба пастою на основі гідроксиду
кальцію (матеріал типу "Каласепт")

65,00

1.92 92 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується 62,00

1.93 93 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується
та гутаперчевими штіфтами

70,00

1.94 94 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується
та гутаперчевими штіфтами (АН+)

145,00

1.95 95 Повторний огляд амбулаторного хворого  (включає запис анамнезу,
фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

40,00

1.96 96 Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 40,00

1.97 97 Препарування  каріозної порожнини( або трепанація
коронки),розкриття рогу пульпової камери

95,00

1.98 98 Проведення професійної гігієни усіх зубів 300,00
1.99 99 Проведення ремінералізуючої терапії 45,00

1.100 100 Психологічна підготовка хворого до терапевтичного лікування 70,00
1.101 101 Пульпотомія 20,00

1.102 102 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що
полімеризується, або цементом

215,00

1.103 105 Установка анкерного штифта 115,00
1.104 106 Установка скловолоконного штифта 280,00
1.105 107 Усунення дефекту пломби 125,00
1.106 108 Усунення місцевих подразнюючих факторів 120,00
1.107 109 Флюоризація зубів 50,00

1.108 110 Шинування 4 зубів  шинуючою  стрічкою та світлополімерним
матеріалом

440,00

1.109 111 Альвеолектомія 90,00
1.110 112 Аналіз комп'ютерної томограми в хірургії 100,00
1.111 113 Аналіз ортопантомограми, томограми в хірургії 50,00
1.112 114 Аналіз рентгенограми прицільної в хірургії 20,00

1.113 115 Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової
порожнини (папіломи, фіброми та ін.)

315,00

1.114 116 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми 355,00
1.115 117 Видалення зуба за ортодонтичними показаннями 150,00

1.116 118 Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого,
заповнення документації) (знеболювання  сплачується додатково)

110,00

1.117 119 Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого,
заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково)

148,00

1.118 120 Видалення тимчасового зуба 108,00
1.119 121 Вправлення гострого вивиху висково-нижньощелепного суглоба 119,00
1.120 122 Вправлення звичного вивиху висково-нижньощелепного суглоба 40,00
1.121 123 Гемісекція 207,00
1.122 124 Гінгівектомія 177,00
1.123 125 Знеболювання аплікаційне 69,00
1.124 126 Знеболювання інфільтраційне (Антифрин) 85,00
1.125 127 Знеболювання інфільтраційне (Убестезин) 50,00
1.126 128 Знеболювання провідникове  (Антифрин) 105,00
1.127 129 Знеболювання провідникове  (Лідокаїн) 47,00
1.128 130 Зняття швів 70,00



1.129 131
Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання
лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та
подальшого лікування)

40,00

1.130 132 Лікування альвеоліта кюретажем ямки 150,00
1.131 133 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту 70,00
1.132 134 Накладання швів на лунку після видалення зуба 95,00
1.133 135 Первинна пов'язка при невідкладній допомозі 65,00
1.134 136 Первинна хірургічна обробка рани 162,00
1.135 137 Первинний огляд амбулаторного хворого в хірургії 64,00

1.136 138 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних
обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

45,00

1.137 139 Перев'язка після складного хірургічного втручання 110,00
1.138 140 Пластика вуздечки язика 180,00

1.139 141 Повторний огляд амбулаторного хворого  (включає запис анамнезу,
фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

40,00

1.140 142 Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 40,00
1.141 143 Припинення кровотечі після видалення зуба 155,00
1.142 144 Промивання капюшону 45,00
1.143 145 Резекція капюшона 67,00
1.144 146 Розкриття абсцесу, дренування 89,00
1.145 147 Розтин і дренування абсцесів піднебіння 88,00
1.146 148 Розтин окістя 67,00
1.147 149 Шинування зубів (з приводу вивихів зубів) 140,00

1.148 150 Виклик лікаря-стоматолога до дому (виконана робота враховується
окремо)

327,00

1.149 151 Тимчасове пломбування одного каналу пульпосептином 58,00
1.150 152 Створення відтоку через кореневий канал, однокореневий зуб 40,00
1.151 153 Створення відтоку через кореневий канал, двохкореневий зуб 75,00
1.152 154 Створення відтоку через кореневий канал, трьохкореневий зуб 110,00

Міський голова                                                     Володимир ТИМЧЕНКО


