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Торгівельна назва Назва діючої речовини

Адреналін епінефрину гідротартрат 14        01.03.2022

Азимед азитроміцин 500 мг. № 3 таб. 5 9/1/2023

Амброксол амброксолу г/х 30 мг. № 20 таб. 20 11/1/2022

Анальгін 12 3/1/2022

Атерокард клопідогрель 75 мг. № 70 таб. 1 10/1/2021

Гідазепам гідазепам таб.0,02г №20 4 8/1/2023

Гекодез гідроксиетилкрохмал 10 4/1/2022

Гепарин 3 9/1/2023

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 29 

квітня 2021 року

Форми випуску та 
дозування

Джерела 
отримання

Наявна 
кількість 

(упак., фл., 
шт.)

Термін 
придатності

розчин для ін’єкцій 
0,18% -1,0 №10 

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

метамізолу натрієвої 
солі 

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

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для інфузій 
500,0 мл. 

державний 
бюджет

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

державний 
бюджет



Дексаметазон дексаметазон 90 7/1/2022

Діаліпон Турбо альфа-ліпоєвої кислоти 2 10/1/2023

Дротаверин дротаверину гідрохлорид 10 6/1/2023

Інфулган парацетамол 60 9/1/2022

Кардіодарон аміодарону гідрохлорид 200 мг. №30 таб. 1 8/1/2023

Лідокаїн лідокаїну гідрохлорид 2% 2,0 № 10 амп. 40 10/1/2023

Лінезолідин лінезолідин 50 9/1/2023

Лонгокаїн бупивакаин 10 9/1/2022

Магнію сульфат магнію сульфат 40 10/1/2023

Меробак меропенем 1,0 г. 220 7/1/2023

Меробоцид меропенем 1,0 г. 110 8/1/2022

Метилпреднізолон метилпреднізолон 4 мг. № 30 таб. 9 9/1/2023

Метоклопрамід 11 11/1/2022

Метронідазол метронідазол 40 10/1/2023

Муколван амброксолу г/х 150 10/1/2025

розчин для ін’єкцій 4мг./
мл. 1,0 № 5

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 
1,2%  50 мл  №10

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 2,0 
мл  №5

державний 
бюджет

розчин для інфузій 
100,0 мл. 

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

300,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 5 
мг./мл. 5,0 №5

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 25% 
- 5 мл №10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

державний 
бюджет

метоклопраміду 
гідрохлорид

розчин для ін’єкцій 
0,5%-2,0 №10 

державний 
бюджет

100,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 2,0 
№5

державний 
бюджет



Налоксон 1 5/1/2022

Натрію гідрокарбонат натрію гідрокарбонат 20 2/1/2022

Натрію хлорид натрію хлорид 100 6/1/2023

Омепразол омепразол 120 10/1/2022

Панкреатин панкреатин 8000 ОД № 50 таб. 4 2/1/2022

Пірацетам пірацетам 6 5/1/2022

Пропофол пропофол суспензія для ін. 5,0 №5 25 6/1/2022

Рінгер 126 7/1/2022

Рінгеру Лактатний 80 10/1/2023

Фармасулін інсулін 3 10/1/2022

Фленокс  еноксапарин натрію 12 10/1/2022

Фуросемід фуросемід 91.3 12/1/2021

Церебролізин 8 9/1/2022

Цефтріаксон цефтріаксон 1,0 г. № 10 фл. 27 2/1/2022

налоксону гідрохлориду 
дигідрату 

розчин для ін’єкцій 
0,4мг/мл 1,0 №10

державний 
бюджет

100,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

0,9% 400,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

40 мг. ліоф. для розчин 
для ін’єкцій

державний 
бюджет

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 20% 
5мл №10

державний 
бюджет

державний 
бюджет

натрію хлорид, калію 
хлорид, кальцію хлорид

200,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

натрію хлорид, калію 
хлорид, кальцію хлорид

200,0 мл. р-н для 
інфузій

державний 
бюджет

1,0 мл/100 ОД 3,0 мл № 
5

державний 
бюджет

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

державний 
бюджет

розчин для ін’єкцій 2,0 
№ 10

державний 
бюджет

концентрат 
церебролізину

розчин для ін’єкцій 5,0 
№ 5 амп.

державний 
бюджет

державний 
бюджет



Спирт етиловий 70 етанол 10 4/1/2024

Бахіли одноразові
300 не обмежений

55 не обмежений

628 не обмежений

2.2 не обмежений

160 11/1/2022

30 8/1/2023

20 11/1/2022

40 не обмежений

Маска медична одн. 400 10/1/2022

Маска дихальна 72 10/1/2022

70 10/1/2022

20 3/1/2022

10 4/1/2024

1 не обмежений

500 10/1/2023

розчин для зовнішнього 
застосування 70% 100,0

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Бинт марлевий медич-ний 
не стерильний 5х10

державний 
бюджет

Бинт марлевий медич-ний 
не стерильний 7х14

державний 
бюджет

Вата медична гігроскопі-
чна н/стер.бавовняна, кг

державний 
бюджет

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

державний 
бюджет

Катетер підключичний 
1,4 мм.

державний 
бюджет

Катетер Фолея двуходовий 
стерильний одноразовий №14, 
16, 18

державний 
бюджет

Комбінезон біозахисту 
одноразовий

державний 
бюджет

централізована 
закупівля

державний 
бюджет

Назальна канюля 
одноразова

державний 
бюджет

Накінцівники для кухля  
Есмарха ст.

державний 
бюджет

Накидка для 
відвідувачів

державний 
бюджет

Папір термовальцовий 
80х25

державний 
бюджет

Рукавички оглядові 
латексні н/стерильні

державний 
бюджет



500 10/1/2022

15 1/1/2024

80 11/1/2022

500 10/1/2023

20 7/1/2023

280 10/1/2022

Шапочка медична 200 не обмежений

10 4/1/2023

1000 10/1/2022

680 10/1/2022

800 10/1/2023

2405 3/1/2022

Завідувач ВАІТ                                                                              Софія КОРОЛЬЧУК               

С/м стац. старша                                                                           Олена МЕЛЕШКО

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 однораз.

державний 
бюджет

Трубка ендотрахеальна з 
манжетою №6, №7

державний 
бюджет

Фільтр дихальний 
одноразовий

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 100,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 10,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 2,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 20,0

державний 
бюджет

Шприц одноразовий 
стерильний 5,0

державний 
бюджет
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