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Торгівельна назва Назва діючої речовини

L-лізину есцинат 6        01.06.2021

Альбумін альбумін людини 5        01.09.2022

Адреналін  епінефрину гідротартрат 4 01/04/2020

Актовегін 1 01/05/2022

Актовегін 10 01/06/2022

Аладин 10 мг. № 30 таб. 1 01/06/2021

Амідарон адміодарону гідрохлорид 0,2 г. №30 таб. 0,66 01/01/2020

Амброксол амброксолу г/х 30 мг. № 20 таб. 17,5 01/05/2023

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та 
місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії станом на  

19 грудня 2019 року

Форми випуску та 
дозування

Джерела 
отримання

Наявна 
кількість 

(упак., фл., 
шт.)

Термін 
придатності

есцинової солі 2,6-
діаміногексанової кислоти

розчин для ін’єкцій 
0,1% 5,0 №10

державний 
бюджет

розчин для інфузій 20% 
100 мл.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
0,18% -1,0 №10 

державний 
бюджет

депротеїнізований гемо-
дериват із крові телят

розчин для ін’єкцій  2 
мл № 25

державний 
бюджет

депротеїнізований гемодериват 
із крові телят

розчин для ін’єкцій  5 
мл № 5

державний 
бюджет

амлодипіну бесилату 13,9 
мг.

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет



Амоксил амоксил 520 мг. № 20 таб. 5 01/01/2022

Амоксил амоксил порошок 1,2г.№1 фл. 10 01/11/2020

Анальгін 175 01/12/2020

Аритміл аміодарону гідрохлорид 9 01/01/2021

Аспаркам 21 01/03/2021

Атерокард клопідогрель 75 мг. № 70 таб. 3,3 01/10/2021

Атракуріум ново бесилат 6 01/04/2020

Атропіну сульфат 10 01/12/2020

Ацетилцистеїн ацетилцистеїн 200 мг. №10 саше 1 01/10/2021

Барбовал № 30 кап. 7 01/07/2021

Бетаспан 2 01/02/2021

Біовен 5 01/06/2020

Бісопролол бісопролол 10 мг. № 30 таб. 3 01/06/2022

Біофлоракс лактулоза 100 мл. сироп 4 01/11/2020

Валідол 60мг. № 10 таб. 2 01/10/2021

державний 
бюджет

державний 
бюджет

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

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій  3,0 
№ 5

державний 
бюджет

магнію 3,37 мг/мл. калію 
10,33 мг/мл

розчин для ін’єкцій 10 
мл. № 10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій  5 
мл 10 мг/мл №5

державний 
бюджет

 атропіну сульфат
розчин для ін’єкцій  
0,1% - 1,0 №10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

 етилового ефіру α бромізовалеріанової 
кислоти 10мг. розчин ментолу в ментиловому 

ефірі кислоти ізова-леріанової 46 мгї, 
фенобарбіталу 9,8 мг

державний 
бюджет

бетаметазону натрію 
фосфату

розчин для ін’єкцій   1,0 
№10

державний 
бюджет

імунологічно активна білкова 
фракція імуноглобуліну G

розчин для інфузій 10% 
- 50,0 мл. 

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

ментол в ментоловому ефірі 
кислоти ізовалеріанової

державний 
бюджет



Верапаміл верапамілу гідрохлорид 4 01/07/2020

Вугілля активоване вугілля активоване 250 мг. № 10 таб. 8 01/03/2020

Гідазепам гідазепам таб.0,02г №20 21 01/08/2023

Гепарин 6,6 01/01/2021

Гепарин 600 ОД/г 30 г. 5 01/04/2022

Гептрал адеметіонін таб. 500мг №20 2 01/12/2021

Глутаргін аргініну глутамату 1 01/05/2023

Глюкоза глюкоза 168 01/11/2021

Глюкоза глюкоза 237 01/06/2021

Декасан декаметоксин 2 01/12/2021

Дексаметазон дексаметазон 26 01/11/2021

Декспро 31 01/11/2020

Диклофенак диклофенак 9 01/08/2021

Диклофенак ультра диклофенак гель 5% 50,0 г 5 01/05/2022

Дибазол бендазолу гідрохлориду 5 01/01/2023

Димедрол 102 01/05/2023

розчин для ін’єкцій   2,0 
№10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

 гепарин натрію
розчин для ін’єкцій  
5000 ОД/мл 5мл№5

державний 
бюджет

 гепарин натрію
державний 

бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
200мг/мл 5,0 № 10

державний 
бюджет

розчин для інфузій 5% - 
400,0 мл. 

державний 
бюджет

розчин для інфузій 5% - 
200,0 мл. 

державний 
бюджет

розчин 0,2мг/мл 2 мл. 
№10 одн. конт.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
4мг/мл  1,0 мл.

державний 
бюджет

декскетопрофену 
трометамолу

розчин для ін’єкцій 
50мг/2мл 2 мл. №10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій  3 
мл № 10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій  5 
мл № 10

державний 
бюджет

дифенгідраміну 
гідрохлориду

розчин для ін’єкцій 1% 
1 мл № 10

державний 
бюджет



Дипиридамол дипіридамол 10 01/08/2022

Дипрофол пропофолу 20 мг 25 01/07/2021

Дитилін Біолік дитилін 3 01/08/2020

Діаліпон Турбо альфа-ліпоєвої кислоти 7,5 01/04/2021

Дофамін дофаміну гідрохлорид 16 01/10/2021

Еглоніл сульпірид 2 01/11/2021

Еналаприл еналаприл 20 мг №20 таб. 6,5 01/01/2021

Еналозид форте №20 таб. 5 01/11/2020

Етамзілат етамзилат 8 01/06/2020

Еуфілін теофілін 13 01/02/2021

Зацеф цефтазидим 160 01/01/2021

Інгаміст ацетицистеїн 1 01/02/2021

Інфулган парацетамол 140 01/09/2020

Кальцію глюконат кальцію глюконат 8 01/08/2020

Каптопрес №20 таб. 5 01/04/2022

Каптоприл каптоприл 25 мг. №20 таб. 5 01/09/2020

розчин для ін’єкцій 5 
мг/мл 2,0 № 5

державний 
бюджет

20 мг/мл  25 мл 
емульсія д/ін.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 5,0 
№ 10 амп.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
1,2%  50 мл  №10

державний 
бюджет

розчин для інфузій 5,0 
№10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
100мг/2,0 №6

державний 
бюджет

державний 
бюджет

еналаприлу малеату 20 мг., 
гідрохлортіазиду 12,5 мг. 

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 12,5 
% 2,0 №10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 2% 
5,0 №10

державний 
бюджет

порошок для розчи-ну 
для ін’єкцій 1,0 г.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
100мг/мл 3,0 №10

державний 
бюджет

розчин для інфузій 
100,0 мл.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 10 
мл. №10

державний 
бюджет

каптоприлу 50 мг, 
гідрохлортіазиду 25мг

державний 
бюджет

державний 
бюджет



Кардіодарон аміодарону гідрохлорид 200 мг. №30 таб. 3 01/08/2023

Квамател Фамотидин 13 01/01/2021

Кейвер 19 01/02/2021

Кларитроміцин кларитроміцин 500 мг. № 10 кап. 6 01/08/2020

Контривен апротинін 10000 КІО/мл 1,0 №10 2 01/05/2021

Корглікон корглікон 39 01/06/2023

Кордіамін нікетамід 2 01/05/2020

Корвітин корвітин 15 01/06/2021

Кофеїну бензоат 1 01/11/2020

Лефлоцин левофлоксацин 40 01/03/2020

Лєсфаль 22 01/04/2020

Лідокаїн г/х 177 01/11/2021

Лоперамід лопераміду гідрохлорід 0,02 №20 таб. 2 01/10/2021

Лоратадин лоратадин 10 мг. № 20 таб. 13 01/02/2022

Магнію сульфат магнію сульфат 85 01/01/2021

Маніт маніт 3 01/08/2021

державний 
бюджет

ліолізату для ін’єкцій 
20мг/мл №5

державний 
бюджет

декскетопрофену 
трометамолу

розчин для ін’єкцій 
50мг/2мл 2 мл. №10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 1,0 
№ 10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 25% 
2,0 №10

державний 
бюджет

ліофілізат для роз-н 
д/ін’єкцій 0,5г №5

державний 
бюджет

кофеїн-бензоат натрію 
розчин для ін’єкцій 1,0 
№ 10

державний 
бюджет

5 мг/мл 150 мл роз. 
д/інф

державний 
бюджет

фосфатидилхоліну із 
соєвих бобів

розчин для ін’єкцій 50мг 
5,0 №5

державний 
бюджет

лідокаїну гідрохлорид 
розчин для ін’єкцій 2% 
2,0 №10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 25% 
- 5 мл №10

державний 
бюджет

розчин для інфузій 
200,0 мл.

державний 
бюджет



Мелоксикам мелоксикам 2 01/06/2022

Меропенем меропенем 90 01/09/2020

Метоклопрамід 41 01/03/2021

Муколван амброксолу г/х 3 01/08/2023

Налбук 27 01/02/2021

Норфлоксацин норфлоксацин 400мг №10 5 01/06/2022

Налоксон 2 01/12/2021

Натрію тіосульфат натрію тіосульфат 3 01/04/2021

Натрію хлорид натрію хлорид 105 01/12/2021

Натрію хлорид натрію хлорид 209 01/04/2021

Натрію хлорид натрію хлорид 77 01/04/2020

Неофіллін теофілін 300мг № 50 таб. 3,2 01/05/2020

Новокаїн прокаїну гідрохлориду 15 01/04/2021

Но-х-ша дротаверину гідрохлорид 8 01/12/2021

Нохшаверин дротаверину гідрохлорид 20 01/08/2024

розчин для ін’єкцій 1,5 
№ 5

державний 
бюджет

порошок для роз-чину 
д/ін’єкцій 1,0 г.

державний 
бюджет

метоклопраміду 
гідрохлорид

розчин для ін’єкцій 
0,5%-2,0 №10 

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
7,5мг/мл 2 мл №5

державний 
бюджет

 налбуфіну гідрохлорид
10 мг/мл 2 мл р-н д/ін 
№5

державний 
бюджет

державний 
бюджет

налоксону гідрохлориду 
дигідрату 

розчин для ін’єкцій 
0,4мг/мл 1,0 №10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
300мг/мл 5,0 № 10

державний 
бюджет

0,9% 100,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

0,9% 200,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

0,9% 400,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
0,5% 5,0 мл №10 

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
20мг/мл 1мл №5

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
20мг/мл 1мл №6

державний 
бюджет



Октра  октреотиду ацетат 5 01/09/2021

Омепразол омепразол 20 мг № 30 кап. 5 01/02/2022

Ондансетрон 6 01/11/2021

Орнідазол орнідазол 15 01/09/2021

Панкреатин панкреатин 8000 ОД № 50 таб. 5 01/02/2022

Пантопразол пантопразол 20 01/08/2021

Парацетамол парацетамол 500 мг. № 10 кап. 5 01/02/2022

Пектолван 100 мл. сироп 1 01/08/2020

Пентоксифілін пентоксифілін 10 01/07/2022

Пірацетам пірацетам 22 01/12/2020

Піридоксин піридоксину г/х 5 01/10/2021

Платифілін платифіліну гідротартрат 12 01/08/2023

Прозерин прозерин 12 01/09/2022

Реополіглюкін декстран 41 200 мл роз-н д/інф. 10 01/03/2022

Реосорбілакт сорбітол 200 мл роз-н д/інф. 45 01/04/2021

Р-н йоду спиртовий 2 01/06/2021

розчин для ін’єкцій 
0,1мг/мл 1мл №5

державний 
бюджет

державний 
бюджет

ондансетрону гідрохлориду 
дигідрату

розчин для ін’єкцій 2 
мг/мл 2 мл № 5

державний 
бюджет

розчин для інфузій 
100,0 мл.

державний 
бюджет

державний 
бюджет

40 мг. ліоф. для розчин 
для ін’єкцій

державний 
бюджет

державний 
бюджет

амброксолу г/х 15 мг., 
карбоцистеїну 100мг.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 5 мл 
№10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 20% 
5мл №10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 5% 
1мл №10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
0,2% 1мл №10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
0,05% 1 мл №10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

повідон-йод, активний 
йод 

розчин для зовнішнього 
застосування спиртовий 
10% 30,0 мл.

державний 
бюджет



Сальбутамол Нео сальбутамола сульфат 200 доз - 12 мл. 1 01/03/2021

Септефрил декаметоксин 0,2мг №10 таб. 10 01/12/2021

Сенадексин екстракт листя сени 70 мг № 10 таб. 3 01/11/2021

Сорбілакт сорбітол 200 мл роз-н д/інф. 10 01/05/2021

Сульфокамфокаин сульфокамфорна кислота 9 01/05/2021

Тахібен урапідил 4 01/04/2022

Тіамін тіаміну гідрохлорид 2 01/03/2022

Тіо - ліпон тіоктова кислота 10 01/04/2021

Тівомакс аргініну гідрохлорид 25 01/04/2021

Торадів торасемід 10 мг. № 30 таб. 1 01/03/2021

Торасемід торасемід 2 01/04/2021

Трамікс транексамова кислота 5 01/06/2020

Фамотидин фамотидину 20 мг. 20 мг. № 20 таб. 3 01/09/2020

Фармазолін 3 01/03/2021

Фармадипін ніфедіпін краплі оральні 25мл. 1 01/03/2022

Фленокс  еноксапарин натрію 13 01/12/2020

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 2,0 
№ 10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 10.0 
№5

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 1,0 
№ 10

державний 
бюджет

розчин для інфузій 30 
мг/мл 20 мл. №5

державний 
бюджет

розчин для інфузій 42 
мг/мл 100 мл.

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 20 
мг/4 мл № 5

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
100мг/мл 5,0 № 5

державний 
бюджет

державний 
бюджет

 ксилометазоліну 
гідрохлорид

спрей нозальний 
1мг/мл 15мл

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 0,2 мл 
2000 МО анті-Ха МО №10 
шпр.

державний 
бюджет



Фленокс  еноксапарин натрію 3,7 01/12/2020

Флуконазол флуконазол 0,2% 100 мл роз/інф. 140 01/02/2022

Фраксипарин надропарин кальцію 30 01/11/2021

Фуросемід фуросемід 0,04 № 30 таб. 0,6 01/04/2021

Фуросемід фуросемід 87 01/11/2021

Хетасорб гідроксіетилкрохмаль 6%  500 мл роз/інф. 105 01/02/2021

Хлоропірамін 1 01/08/2022

Центролін холіну альфосцерату 1 01/02/2021

Церебролізин 9 01/05/2022

Цефопектам цефоперазон 60 01/06/2021

Цефтріаксон цефтриаксону натрію 120 01/03/2021

Цитімакс цитіколін 8 01/06/2021

Азопірамова проба 600 визн. 6 01/07/2021

Вода для ін’єкцій вода для ін’єкцій 260 01/03/2021

Лінідерм олії 45 01/03/2021

розчин для ін’єкцій 0,4 мл 
4000 МО анті-Ха МО №10 
шпр.

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
2850МО анти-Ха/0.3мл 
№10 шпр.

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 2,0 
№ 10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

хлоропіраміну 
гідрохлорид

розчин для ін’єкцій 1,0 
№ 5 амп.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 5,0 
№ 5 амп.

державний 
бюджет

концентрат 
церебролізину

розчин для ін’єкцій 5,0 
№ 5 амп.

державний 
бюджет

1г пор.для приг. р-ну 
д/ін.

державний 
бюджет

1г пор.для приг. р-ну 
д/ін.

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
1000мг/4мл №5

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
400,0 

благодійна 
допомога

лінімент для зовнішнього 
застосування

благодійна 
допомога



Бланідас Актив 7 01/12/2021

Горостен декаметоксин 3 01/05/2021

Мікросепт 6 01/05/2023

Пергідроль пероксид водню 0,6 08/06/2020

Спирт етиловий 70 етанол 52 01/04/2024

Спирт етиловий 96 етанол 10 01/10/2023

10 01/11/2023
Бахіли

50 не обмежений

283 не обмежений

810 не обмежений

2,9 не обмежений

Ватні палички № 200 шт. 3 01/04/2022

30 01/07/2021

16 01/09/2020
Електроди до монітору

2 01/05/2020

10 01/02/2023

додецилбіспропілентриамін (1,3-
пропандіамін), алкілдиме-
тилбензиламоній хлорид

концентрований розчин 
1 л. 

державний 
бюджет

розчин д/зовнішн. 
застосув. 100 мл.

державний 
бюджет

пропанол-1, пропанол-2, 
алкілдиметилбензиламоніум 

хлорид,

розчин д/зовнішн. 
застосування 5 л.

державний 
бюджет

концентрований розчин 
50% - 5 л.

державний 
бюджет

розчин для зовнішнього 
застосування 70% 100,0

державний 
бюджет

розчин для зовнішнього 
застосування 70% 100,1

державний 
бюджет

Серветки спиртові 
30х60

для зовнішнього 
застосування №100

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Бинт марлевий медичний 
не стерильний 5х10

державний 
бюджет

Бинт марлевий медичний 
не стерильний 7х14

державний 
бюджет

Вата медична гігроскопіч-
на не стер. бавовняна, кг

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Голка для спінальної 
анестезії

державний 
бюджет

Голка для установки 
підключичного катетера

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Емність для забору кала 
стерильна 30,0

державний 
бюджет



10 01/02/2023

11 01/11/2022

11 01/09/2020

707 01/07/2020

10 01/08/2023

40 01/08/2023

109 01/01/2020

10 не обмежений

Марля, м 570 не обмежений

Маска медична № 50 19 01/10/2023

№ 100 1,9 не обмежений
Набір для інтубації трахеї

2 01/06/2022

3 01/11/2020

44 01/05/2020

25 01/04/2024

3 не обмежений

Емність для забору сечі 
120,0 стер.

державний 
бюджет

Зонд назогастральний 
одноразовий

державний 
бюджет

Зонд шлунковий 
одноразовий

державний 
бюджет

Катетер в/в G18, G20, 
G22,  (вазофікс)

державний 
бюджет

Катетер нозальний для 
подачі кисню

державний 
бюджет

Катетер підключичний 
1,4 мм.

державний 
бюджет

Катетер Фолея двуходовий 
стерильний одноразовий 
№14, 16, 18

державний 
бюджет

Комплект для 
відвідувачів

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Мішок для утилізації 
медвідходів

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Набір для катетеризації 
підключичної і яремної вен

державний 
бюджет

Накінцівники для кухля  
Есмарха ст.

державний 
бюджет

Накидка для 
відвідувачів

державний 
бюджет

Папір термовальцовий 
80х25

державний 
бюджет



1000 01/11/2020

134 01/08/2020

Повітрохід Гведела 3 01/11/2021

10 01/03/2022

100м. 1 не обмежений

225 01/05/2020

980 01/04/2022

914 01/08/2021

35 01/02/2020

150 01/11/2022

237 01/02/2022

50 01/08/2020

1 01/04/2021

97 01/07/2023

Фільтр бактерицидний 38 01/03/2022

140 01/02/2024

8 25/06/2020

Пластир бактерицидний 
2,5х7,6

державний 
бюджет

Пластир медичний 
1х500, 2х500, 5х500

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Пов’язка Тегедерм
державний 

бюджет

Простирадло для кушеток 
одноразове

державний 
бюджет

Рукавички гумові 
підвищеної міцності

державний 
бюджет

Рукавички оглядові 
латексні н/стерильні

державний 
бюджет

Рукавички хірургічні 
латексні стерильні

державний 
бюджет

Сечоприймач 
одоноразовий 2 л

державний 
бюджет

Система ПК для вливання 
кровозамінників однораз.

державний 
бюджет

Система ПР для вливання 
кровозамінників та 
інфузійних розчинів однор.

державний 
бюджет

Смужка діагностична для 
визнгачення цукру крові

державний 
бюджет

Стерилан132º №1000
державний 

бюджет

Трубка ендотрахеальна з 
манжетою №6, №7

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Шапочка чепець медична 
одноразова

державний 
бюджет

Швидкий тест на 
виявлення тропоніну

державний 
бюджет



75 01/01/2022

1262 01/11/2020

24 01/04/2023

2490 01/11/2020

320 01/07/2020

1485 01/03/2022

Завідувач ВАІТ                                                                              Софія КОРОЛЬЧУК               

С/м стац. старша                                                                           Олена МЕЛЕШКО

Шприц одноразовий 
стерильний  1,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 10,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 100,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 2,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 20,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 5,0

державний 
бюджет


