
                     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,  

станом  на 27.06.2022 у СКЛАДІ  
КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр                                         

соціально небезпечних захворювань» 

 

Лікарські засоби  

 

Торговель 
на назва 

Назва 
діючої 

речовини 

Форма 
випуску 

та дозування 

Джерело 
отриман 

ня 

Наяв
на 

кіль 
кість 

Термі
н 

прида
т 

ності 

Аміназин Хлорпромази
н 

Розчин для 
ін’єкцій 25 
мг/мл, ампули 
по 2мл №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

1700 
амп 

01.07.
2023  

Аміназин Хлорпромази
н 

Розчин для 
ін’єкцій 25 
мг/мл, ампули 
по 2мл №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

1000 
амп 

01.08.
2022  

Аміназин  Хлорпромази
н 

Таблетки     
25 мг № 20 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

2000  
табл 

01.05.
2023 

Ацетил-
саліцилова 
кислота  

Кислота 
ацетилсаліци
лова 

Таблетки по 
500 мг №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 

договору з НСЗУ 

 
 220 
таб 

 
01.06.
23         

   

Ацетил-
саліцилова 
кислота  

Кислота 
ацетилсаліци
лова 

Таблетки по 
500 мг №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

 
 250 
таб 

 
01.01.
24         
   



Галоприл  Галоперидол Розчин для 
ін’єкцій по 5 
мг/мл в 
ампулах по 1 
мл №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

6300     
   амп 

 
01.04.
23 

Галоприл  Галоперидол Розчин для 
ін’єкцій по 5 
мг/мл в 
ампулах по 1 
мл №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

120 
амп 

 
01.09.
23 

Гепарин Гепарин Розчин для 
ін’єкцій, 5000 
МО/мл по 5 
мл у фл. №5 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

30 
фл 

01.11.
2023 

Дофамін  Допамін Розчин  
для ін’єкцій 
400 мг/мл в 
ампулах по 5 
мл №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

1800 
амп 

01.05.
24 

Йод печаєв. 
розчин  

Iodine Розчин 10% 
флакони по 
30 мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

10 
фл 

01.01.
23 

Йод печаєв. 
розчин  

Iodine Розчин 10% 
флакони по 

30 мл 

власні кошти 
закладу за надані 

послуги по 
договору з НСЗУ 

15 
фл 

01.07.
23 

Йод печаєв. 
розчин  

Iodine Розчин 10% 
флакони по 
30 мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

24 
фл 

01.08.
23 

Карбо-
мазепін  

Карбамазепі
н 

Таблетки по 
200 мг №50 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

 15000   
   таб  

 01.03.     
   23 

Магнію 
сульфат  

 
Magnesium 
sulfate 

Розчин ддя 
ін’єкцій 250 
мг/мл в 
ампулах по 5 
мл №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

0 
амп    

 
 

   
01.09.
26 

 
 
 

Налоксон Налоксон 
гідрохлорид 
дигидрат 

Розчин для 
ін'єкцій 
0,4мг/мл 
по1мл в 
ампулах №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

470 
амп 

 
01.01.
23 

https://tabletki.ua/inn/Magnesium-sulfate/
https://tabletki.ua/inn/Magnesium-sulfate/
https://tabletki.ua/inn/Magnesium-sulfate/


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 

 1013   
   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 

636 
   фл 

01.09.
2023 

Натрію 
хлорид  

Натрію 
хлорид 

Розчин для 
ін’єкцій 9 
мг/мл у 
ампулах по 5 
мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

180 
амп 

08.202
4 

Цефтріаксон  Цефтріаксон Порошок для 
приготування 
розчину для 
ін’єкцій у 
флаконах по 
1000 мг 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

210 
фл 

  01. 
05.23 

Фуросемід  Фуросемід Розчин для 
ін’єкцій 10 
мг/мл в 
ампулах по 2 
мл №10 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

150 
амп 

01.07.
2023 

Хлоргексиди
н 

Хлоргексиди
н  
 

Розчин - 0,05 
100,0 у флак. 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

2 фл 01.05. 
2023 

L-лізину 
есцинат  

L-лізину 
есцинат  

Розчин для 
ін’єкцій,  0,1 % 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

340 
амп 

01.06.
2023 

Димедрол  Димедрол  

Розчин 10 
мг/мл, амп, 

2,0 

власні кошти 
закладу за надані 

послуги по 
договору з НСЗУ 

1310 
амп 

01.03.
2025 

Ксантинолу 
нікотинат  

Ксантинолу 
нікотинат  

Розчин для 
ін’єкцій 
150мг/мл, 2мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

50 
амп 

01.02.
2024 

Реосорбілакт  Реосорбілакт  

Розчин для 
інфузій -  
200мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

190 
фл 

01.06.
2023 



Ціанокобала
мін (Вітамін 
В12),  

Ціанокобала
мін (Вітамін 
В12),  

Розчин для 
ін’єкцій 0,05%, 
-  
1 мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

50 
амп 

01.05.
2023 

Нейробіон  Нейробіон  

Таблетки власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

40 
табл 

01.07.
2022 

Кветіпін,  Кветіпін,  

Таблетки  
25мг 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

210 01.08.
2024 

Глутаргін  Глутаргін  

Розчин для 
ін’єкцій 200 
мг/мл, 5 мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

10 01.01.
2025 

Глутаргін  Глутаргін  Розчин для 
ін’єкцій 200 
мг/мл, 5 мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

110 01.03.
2025 

Альфахолін,  Альфахолін,  

Розчин для 
ін’єкцій 
1000мг/4мл по 
4 мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

60 01.11.
2022 

Амітриптилін
,  

Амітриптилін
,  

Таблетки 25 
мг 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

100 01.07.
2024 

Амітриптилін
у 
гідрохлорид - 
ЗН,  

Амітриптилін
у 
гідрохлорид - 
ЗН,  

Розчин для 
інєкцій  

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

20 01.03.
2026 

Аргітек  Аргітек  

Розчин для 
ін’єкцій, 8 
мг/мл по 
250мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

15 01.12.
2022 

Аскорбінова 
кислота-  

Аскорбінова 
кислота- 
Дарниця 

Розчин для 
інєкцій 
100мг/мл, 2мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

440 01.03.
2023 

Аскорбінова 
кислота- 
Дарниця,  

Аскорбінова 
кислота- 
Дарниця,  

50мг/мл, 2мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

50 01.03.
2023 

Вітаксон  Вітаксон  
Розчин для 
ін’єкцій 2 мл 

власні кошти 
закладу за надані 

25 01.06.
2023 



послуги по 
договору з НСЗУ 

Гліцин,  Гліцин,  

Таблетки 100 
мг 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

500 01.05.
2023 

Дарсил,  Дарсил,  

Таблетки 22,5 
мг 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

200 01.04.
2023 

Дибазол  Дибазол  

Розчин для 
ін’єкцій 
10мг/мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

10 01.04.
2025 

Кавінтон 
Форте,  

Кавінтон 
Форте,  

Таблетки 10 
мг 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

60 01.11.
2025 

Корглікон Корглікон 

, р-н 0,06% власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

220 01.02.
2025 

Кордіамін,  Кордіамін,  

р-н 250мг/мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

70 01.06.
2026 

Мебікар ІС, Мебікар ІС,  

Розчин 0,3 власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

100 01.05.
2025 

Метамакс, 

Метамакс, Таблетки 
250мг, 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

200 01.03.
2023 

Метамакс  

Метамакс, Розчин для 
інєкцій 100мг, 
5 мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

80 01.10.
2023 

Натрія 
тіосульфат, 

Натрія 
тіосульфат,  

Розчин 
300мг/мл по 5 
мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

40 01.05.
2024 

Нейробіон  

Нейробіон розчин по 3 
мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

15 31.12.
2022 



Нікомекс,  Нікомекс,  

50мг/мл, 2 мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

100 01.05.
2024 

Кислота 
нікотинова,  

Кислота 
нікотинова,  

Таблетки 50мг власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

150 01.01.
2025 

Кислота 
нікотинова,  

Кислота 
нікотинова,  

Таблетки 50мг власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

100 01.11.
2024 

Кислота 
нікотинова,  

Кислота 
нікотинова,  

Розчин для 
ін’єкцій 
10мг/мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

540 01.04.
2026 

Папаверин,  Папаверин,  

20 мг/мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

10 01.06.
2024 

Піридоксин,  Піридоксин,  

50мг/мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

860 01.06.
2024 

Платифілін,  Платифілін,  

2 мг/мл, власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

10 01.04.
2026 

Реналган Реналган 

Таблетки власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

100 01.04.
2023 

Реналган Реналган 

Розчин 2,0 
амп. 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

30 01.07.
2023 

Риспетрил  Риспетрил  

Розчин 
1мг/мл, 30мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

2 01.01.
2023 

Тестостерон
у пропіонат  

Тестостерон
у пропіонат 
р-н, 

Розчин  5%, 1 
мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

15 01.04.
2023 

Тівомакс,  
Тівомакс, р-н, 42 мг/мл, 

100фл 
власні кошти 
закладу за надані 

15 01.05.
2024 



послуги по 
договору з НСЗУ 

Тіоцетам,  

Тіоцетам р-н 10мл, власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

50 01.02.
2026 

Фінлепсин,  Фінлепсин,  

200 Ретард, власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

50 01.09.
2023 

Еглоніл,  Еглоніл,  

100 мг/2 мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

12 01.09.
2023 

Адреналін,  

Епінефрин 1,8мг/мл, 1 мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

20 01.11.
2022 

Глюкоза  

Глюкоза Розчин 
50мг/мл, 200 
мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

5 01.03.
2024 

Ібупрофен,  

Ібупрофен, 200мг власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

50 01.05.
2024 

Тіаміну 
хлорид 
(Вітамін В1),  

Тіаміну 
хлорид 
(Вітамін В1), 

50мг/мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

1100 01.05.
2024 

Еспераль,  Еспераль,  

500мг власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

200 01.10.
2023 

Еуфілін  Еуфілін  

Розчин для 
ін’єкцій 20 
мг/мл, 5 мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

20 01.07.
2023 

Глутаргін  Глутаргін  

400 мг/мл, 5 
мл 

власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

100 01.02.
2025 

Мезатон,  Мезатон,  

10 мг/мл власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

10 01.02.
2025 



Труксал  Труксал  

25 мг власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

500 01.02.
2026 

Фуросемід  Фуросемід  

40 мг власні кошти 
закладу за надані 
послуги по 
договору з НСЗУ 

50 01.05.
2025 

 
 

 
Медичні вироби та витратні матеріали 

 

Найменування Джерело отримання Наявна 
кількість 

Термін придатн. 

Системи для 
в/вливання 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 

договору з НСЗУ 

2000 шт 01.03.2027 

Бахіли 
одноразові 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 

договору з НСЗУ 

800шт 01.06.2026 

Бинт не 
стерильний 7/14 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

200шт 01.01.2024 

Бинт не 
стерильний 5/10 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

50шт 01.01.2024 

Вата 100гр власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

475уп 
 

01.06.2023 

Клейонка гумова 
підкладна 075/50 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

1 рул 01.04.2023 

Маска о/р власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

11550 шт 01.04.2025 

Рукавички не 
стерильні 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

16200 
пар 

01.04.2023 

Рукавички 
нітрилові 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 

8950 
пар 

01.04.2023 

Шприц о/р 2,0мл власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 1390 

01.09.2023 



Шприц о/р 5,0мл власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 22850 

01.09.2023 

Шприц о/р 10,0мл власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 6660 

01.09.2023 

Шприц о/р 20,0мл власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 3900 

01.09.2023 

Канюля в/в однр. 
Розмір 16 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 100 

01.04.2025 

Канюля в/в однр. 
Розмір 16 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 100 

01.04.2025 

Відріз марлевий 
1 м 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 100 

01.04.2025 

Простирадло 
одноразове 
Спандбонд 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 3 

01.04.2025 

Шпатель 
дерев’яний  

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 900 

01.01.2024 

Шапочка мед. 
однор 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 500 

01.01.2024 

Серветки 
спиртові 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 2000 

01.08.2025 

Спирт етил. 70% власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 959 

01.01.2025 

Спирт етил. 96% власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 400 

01.01.2025 

Пластир мед. на 
бав. основі 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 72 

01.04.2024 

Пластир мед. на 
нетк. основі 

власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 60 

01.04.2024 

Пластир бактер. власні кошти закладу 
за надані послуги по 
договору з НСЗУ 1200 

01.04.2024 

Старша сестра медична                                                                   
амбулаторно-поліклінічного відділення                   Марина СЛУХАЙ      


