
 
Додаток  

до Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах 

охорони здоров’я інформації щодо наявності лікарських засобів, 

витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів 

для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти 

державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і 

гуманітарної допомоги (пункт 8) 

ІНФОРМАЦІЯ  
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних 

виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного 
споживання, отриманих за кошти державного та місцевого 

бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги,  по 
амбулаторно – поліклінічному відділенні  

станом на 06.06.2022 
                (число, місяць, рік) 

Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання 

торговельна 

назва 

назва діючої 

речовини 

форма випуску 

та дозування 

джерело 

отримання 

наявна 

кількість 

термін 

придатності 

 Бюджет  

Фуросемід-

Дарниця 

Фуросемід Табл.  власні кошти 
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ 

50 табл 03.2024 

Натрію хлорид  Натрію хлорид Розчин для 
ін’єкцій 9 мг/мл у 
флаконах по 
200мл 

власні кошти 
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ 

6 фл 01.04.2023 

Натрію хлорид  Натрію хлорид Розчин для 
ін’єкцій 9 мг/мл у 
флаконах по 
400мл 

власні кошти 
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ 

9фл 01.09.2023 

 

Медичні вироби та витратні матеріали 

найменування джерело отримання наявна 

кількість 

термін 

придатності 

Пробірки Епіндорфа 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

285 б/т.пр. 



Спирт етиловий 70% 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

35 фл 02.2024 

Медтест 134/5 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

100шт 08.2024 

Напальники 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

5 б/ т.пр. 

Гумові рукавички н/с 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

100  пар 01.03.2023 

Маска медична на 

резинці 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

100 шт 01.09.2023 

Бинт н/с 5/10 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

47 шт 01.10.2023 

Шприц з 2- ма голками 

20,0 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

90 шт 01.06.2023 

Шприц з 2- ма голками 
20,0 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

         100 шт 01.06.2023 

Набір тампонів для ПЛР 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

2871 2024 

Бахіли 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

100 01.06.2026 

Шапочка однор. 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

495 01.01.2024 

Серветки спиртові 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

940 01.08.2025 

Серветки спиртові 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

30 01.01.2023 

Шпатель дерев’яний 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

648 01.01.2024 

Швидкий тест Гепатит С  

    

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

382 

08.2022 

Швидкий тест гепатит В

    

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

384 

10.2022 



 

Швидкий тест Віл 

  

 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

234 

08.2022 

Ст. с/м амбулаторно- 
 поліклінічного відділення              М.Слухай 


