
                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                    Голова комісії з припинення
                                                                                                   __________________ І. САВЕНКО
                                                                                                    « 28 » лютого 2019 р.

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих з
державного та місцевого бюджетів, благодійної допомоги у неврологічному відділенні станном на 

28.02.2019 року

Торгівельна назва Назва діючої речовини Джерела оримання

L- лізіну єсценат есцинова сіль державний бюджет 5 та 11

Актовегін державний бюджет 7 05.2022
Амітріптілін амітриптилін гідрохлорид 25 мг. таб. № 25 державний бюджет 158 08.2021

Алопуринол
Алопуринол 100 мг. таб. № 50

державний бюджет 1 07.2022
Амлодипін Амлодипін 10 мг  таб. № 30 державний бюджет 70 02.2021
Аміаку р-н фл. аміак 25,0 фл. державний бюджет 6 02.2021

Анальгін 

анальгін

державний бюджет 115 08.2021

Форма випуску  
та дозування

Кіл-ть в 
упак./ 

шт./амп/
таб.

Термін 
придатно

сті

розчин для 
іньєкцій 5,0 амп. 
№ 10 амп.

06.2019/ 
09.2019

Депротеїнізований 
гемодериват з крові 

розчин для 
ін’єкцій 5,0 амп.

розчин для 
ін’єкцій 50% 2,0 
амп. № 10



Аритміл аміадарон г/х 3,0 амп. державний бюджет 5 06.2019
Ацикловір ацикловір 5% 10г. мазь державний бюджет 4 02.2020
Ацикловір ацикловір 0,2 мг. таб № 20 державний бюджет 37 11.2020
Атерокард клопідогрель 75мг таб. № 100 державний бюджет 176,1 07.2020

Анапірон парацетамол державний бюджет 50 02.2020

Аспаркам державний бюджет 17 06.2020
Азітроміцин азитроміцину безводного 500 мг. № 3 кас. державний бюджет 58 10.2020

Барбовал №30капс. державний бюджет 61 07.2021
Бісопрол Бісопролол геміфумарат 10 мг. таб. державний бюджет 84 06.2020
Бісопролол Бісопролол геміфумарат 10 мг. таб. № 30 державний бюджет 155 02.2020
Біпролол Бісопролол геміфумарат 10 мг. таб. № 30 державний бюджет 50 06.2022
Біонол-Септ л державний бюджет 9 02.2022
Вазелінова олія Масло вазелінове 25,0 фл. державний бюджет 4 06.2020

Вугілля активоване Вугілля активоване
0,25 г таб № 10

державний бюджет 415 02.2023
Гліклада гліклазид 60мг.№30 таб державний бюджет 1 03.2020

Глюкоза державний бюджет 4 03.2023

розчин для 
інфузій 10 мг/мл 
100,0 фл. № 1

Магнію аспарагінат , калію 
аспарагінат     

розчин для 
ін’єкцій 10,0 амп. 
№ 10

етиловий ефір а-
бромізовалерианової кислоти 

Декстроза/глюкоза
(монопрепарат та його
комбінації)

розчин для 
ін’єкцій 40% -  
20,0  амп. № 10



Глюкоза державний бюджет 235 04.2020
Гідрохлортіазид гідрохлортіазид 25мг. таб № 30 державний бюджет 25 02.2023

Грипоцитрон форте 4,0 г. №10 пак. державний бюджет 21 08.2019
Диклофенак натрію

державний бюджет 49 07.2020

Депакін Хроно
вальпротану натрію 300 мг таб. № 100

державний бюджет 0,5 06.2020

Дігоксін 

Дігоксин

державний бюджет 35 06.2021

Димедрол 

дифенгідраміну г/х

державний бюджет 84 05.2022

Дексаметазон
дексаметазона натрія фосфат

державний бюджет 20 04.2020
Доксіциклін доскицикліну хіклату 0,1 капс. № 10 державний бюджет 9 03.2020

Еуфілін 

теофіліну моногідрат

державний бюджет 131 02.2021
Еналоприл еналаприл 20 мг. № 20 таб. державний бюджет 18 04.2021
Ібупрофен ібупрофен 0,2 мг. таб. № 50 державний бюджет 55 11.2020

Декстроза/глюкоза
(монопрепарат та його
комбінації)

розчин для 
інфузій 5% 200,0

парацеиамол, к-та 
аскорбінова, феніраміну 
малеат, фенілфрину 
гідрохлорид

Диклофенак натрію  розчин для 
ін’єкцій 2,5% 3,0  
амп № 10

розчин для 
ін’єкцій 0,025% 
1,0 амп. № 10

розчин для 
ін’єкцій1 % 1 мл 
амп. № 10

розчин для 
інєкцій 1,0 №5

розчин для 
ін’єкцій 2% амп 
№ 10



Кальцію глюконат 

кальцію глюконат

державний бюджет 79 04.2020
Калію хлорид калію хлорид 75мг фл. № 1 державний бюджет 50 05.2020
Карбамазепін карбомазепін 200 мг таб № 50 державний бюджет 23 10.2020

Квамател

фамотидин

державний бюджет 5 05.2019

Корглікон 

Корглікон

державний бюджет 35 07.2021

Корвітін 

корвітін

державний бюджет 6 06.2020

Кордіамін-Дарниця Нікетамід державний бюджет 6 09.2021
Кофеіна бенз. Кофеїн бензонат 10% 1,0 амп. державний бюджет 6 07.2019

Лефлоцин левофлоксоцин державний бюджет 10 06.2019
Лідокаїн Лідокаїну гідрохлорид

державний бюджет 21 10.2020
Лоперамид Лоперамиду гідрохлорид

державний бюджет 57 06.2020
Лоратодин Лоратодин  10мг таб № 20 державний бюджет 18 02.2021

розчин для 
ін’єкцій10,0 амп 
№ 10

розчин для 
інфузій20 мг № 5 
фл.

розчин для 
ін’єкцій 1,0 амп 
№ 10

розчин для 
інфузій 0,5г. № 5 
Фл.

розчин для 
ін’єкційи 25%  
амп № 10

розчин для 
інфузій 750 мг. 
150,0 фл.
розчин для 
ін’єкційи  2%  
амп. № 10

 0,002 мг № 20 
таб



Лоспірин ацетілсаліцинова кислота 75 мг таб. № 120 державний бюджет 16,75 11.2021

Магнію сульфат магнію сульфат державний бюджет 7 05.2021
Мензурки для ліків 30,0 мл. державний бюджет 500

Метоклопромід Метоклопрамід державний бюджет 50 10.2021
Мікросепт 5,0 л. державний бюджет 10 02.2022

Натрію тіосульфат 

натрию тіосульфат

державний бюджет 29 10.2020

Натрія хлорид Натрію хлорид державний бюджет 802 06.2020
нафазоліну нітрату  мл краплі.

державний бюджет 7 04.2020

Нейротропін державний бюджет 8 12.2021
Нітрогліцерин нітрогліцерин 0,5 г таб. № 40 державний бюджет 1 10.2019
Нітросорбід ізосорбід динітрат 10мг. таб. № 40 державний бюджет 6 04.2021

Нікотинова к-та

нікотинова к-та

державний бюджет 90 05.2023

0,25 % 5,0 амп. № 
10 розчин для 
ін’єкцій

 розчин для 
ін’єкцій  5мг\мл   
амп. № 10

розчин для 
ін’єкційи 30% 5,0 
амп № 10

розчин для 
інфузій 0,9%  фл.

Нафтизин 10,0 мл. 
краплі

метилетилпіридинолу 
сукцинат

розчин для 
ін’єкційи 5% 2,0 
амп № 10

розчин для 
ін’єкційи 5% 2,0 
амп № 10 



Омепразол Омепразол натрію державний бюджет 27 01.2020

Омепразол Омепразол натрію державний бюджет 30 01.2020
Офлоксацин офлоксацин 0,2 мг. № 10 таб. державний бюджет 56 02.2021

Омез омепразол натрію державний бюджет 10 05.2019

Парацетамол Парацетамол 500 мг. таб. № 10 державний бюджет 18 10.2019
Перикис водню передоксид водню 100,0 мл. Фл. державний бюджет 2 07.2020
Пресортан лосартан калію 50 мг. Таб № 30 державний бюджет 3 03.2020

Преднізолон державний бюджет 22 04.2019
Преднізолон 5мг. таб. № 40

державний бюджет 13 07.2020

Р-н йоду 5% 20 мл. йод 5% мл державний бюджет 8 10.2021

Ранітидин
ранітидину гідрохлориду 150 мг таб. № 20

державний бюджет 10 02.2020

Розчин Рінгера державний бюджет 4 06.2019

Рінгера - Лактат державний бюджет 76 12.2019

  0,02 мг. капс. № 
30

  0,02 мг. капс. № 
10

40 мг. № 1 розчин 
для ін’єкційи  

преднізолону натрию 
фосфату

розчин для 
ін’єкційи 1,0 мл. 
амп. № 5

преднізолону натрию 
фосфату

натрію хлорид, калію 
хлорид,кальцію хлорид 
дигідрат

розчин для 
інфузій 400,0 фл.

натрію хлорид, калію 
хлорид,кальцію хлорид 
дигідрат

розчин для 
інфузій 200,0 фл.



Сенадексин Касія (сена) та її похідні  № 10 таб. державний бюджет 87 10.2020
Спирт етиловий Етанол 70% мл державний бюджет 4900 05.2022
Семлопін амлодипін 5 мг. Таб. № 28 державний бюджет 22 09.2020

Тіаміну хлорид 

тіаміну хлорид

державний бюджет 48 08.2021

Тіоцетам державний бюджет 15 05.2023

Торасемід торасемід державний бюджет 1 07.2020
Фармадипін Ніфедипін краплі державний бюджет 1 09.2019
Фуросемід  фуросемід 0,04 г таб № 50 державний бюджет 11 07.2020

Фуросемід  фуросемід державний бюджет 14 11.2021

Фармазолін ксилометазолін гідрохлорід 0,1% краплі в ніс державний бюджет 8 10.2019

Флуканазол флуконазол державний бюджет 10 07.2019
Фолієва к-та фолієва кислота таб № 50 державний бюджет 18 09.2020

Церебролизин державний бюджет 5 09.2022

розчин для 
ін’єкцій 5% 1мл. 
№ 10 амп.

морфолінієва сіль тіазотної к-
ти

розчи для ін’єкцій 
5,0 № 10 амп.

розчи для ін’єкцій 
4,0 № 5 амп.

розчин для 
ін’єкцій 1% 2,0 № 
10 амп.

розчин для 
інфузій 0,2% 

200,0 мл

розцин для 
інєкцій 5,0 №5 
амп



Церагін державний бюджет 28 12.2021

Цитімакс цитіколін державний бюджет 16 11.2019

Цефтриаксон Цефтриаксон державний бюджет 43 04.2020

Цефотаксім цефотаксім державний бюджет 1 05.2019

Ампісульбін ампіцилін 1,5г фл. 15 11.2020

Бі-септ 480 мг. Таб 2 03.2020

Метронідазол метронідазол 0,5г. Фл. 10 08.2019

Новокаїн прокаїн гідрохлорид 5мг/мл амп. 1 06.2020

Глібенкламид глібенкломід 5мг. таб. 1 09.2019

Сечозбірник гуманітірна допомога 20 09.2021

Катетер гуманітірна допомога 70 09.2021
Катетер G 18 вазофікси шт. державний бюджет 7 10.2022
Катетер G 20 вазофікси шт. державний бюджет 5 11.2022

розцин для 
інєкцій 5,0 №5 
амп

розчин для 
інєкцій 4,0 №5

поршок для 
ін’єкцій 1г  фл. № 
10

порошок для 
ін’єкцій 1 г. фл. 
№ 10

централізована 
закупівля

сульфаметоксалоза, 
триметоприм

централізована 
закупівля

централізована 
закупівля

централізована 
закупівля

централізована 
закупівля



Катетер G 22 вазофікси шт. державний бюджет 2 07.2020
Катетер Фолєя державний бюджет 2 04.2022
Клейонка медична м. державний бюджет 15 без обмеж.

 1х500 державний бюджет 47 08.2019

2*5 державний бюджет 3 08.2019
Медтест

державний бюджет 0
Медтест

державний бюджет 4 08.2021

шт. державний бюджет 120 без обмеж.

шт. державний бюджет 50 05.2021
Рукавички  

державний бюджет 1300 08.2020
Рукавички   хір. лат-ні стер. державний бюджет 450 08.2021
Рукавички  

державний бюджет 3 05.2020
Система ПР  Система ПР  для в\в  вливань  для в\в  вливань

державний бюджет 1425 03.2021

Лейкопластир  
медичний 

Лейкопластир 
медичний 

120/45 інд.повітря 

180/60 інд. 
повітря

Мішок для 
утилізації

Наконечник полів. 
для кухля Есмарха

 хір. лат-ні не 
стер.

не стер. 
підв.міцн. M/L



Бинт 7х14 25
Бинт  5х10 державний бюджет 67 безобмеж.
Вата 100гр н\ст.

державний бюджет 11 необм.
Шприц Жане шт. державний бюджет 5 10.2022

державний бюджет 1350 11.2020

державний бюджет 2100 11.2020

державний бюджет 810 11.2020

Завідувач відділенням                                                  В. ГРЕЧЕНКОВА
Старша медична сестра                                                М. ЛЕВА

Вата медична гігроскопічна 
хірургічна нестерильна

Шприц  ін’єкційний 
одноразового 
використання 2,0

Шприц  ін’єкційний 
одноразового 
використання 20,0

Шприц  ін’єкційний 
одноразового 
використання 5,0
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