
 

 

              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  06.06.2022 рік                                                                                              

в   відділенні психіатричної та наркологічної допомоги і                                                                              

відділенні інтенсивної терапії та детоксикації КНП СОР «Обласний 

клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань» 

 

 

Лікарські засоби  

Торговель 
на назва 

Назва 
діючої 

речовин
и 

Форма 
випуску 

та 
дозування 

Джерело 
отриман 

ня 

Наяв
на 

кіль 
кість 

Термін 
придат 
ності 

Аміназин Хлорпром
а зину 
гідрохлор
ид 

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

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

  869 
  амп 

01.08.    
 2022 

Анальгін Анальгін Розчин для 
ін'єкцій 
500мг/мл по 
2мл в 
ампулах 
№10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

  10  
 амп 

01.07. 
2022 

Аміназин Хлорпром
а зину 
гідрохлор
ид 

Таблетки  по 
25мг №20 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

1352 
табл 

01.05 
2023 



 

 

Аміаку 
розчин 

Аміак Розчин для 
зовнішнього 
застосування 
10%, 
флакони 40 

мл 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

14фл 01.06. 
2023 

Амітриптилі
н 

Амітрипти
лін 

Таблетки по 
25 мг №50 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

2300 
таб 

01.09. 
2023 

Амоксил Амоксици
лін 

Таблетки  по 
500мг №20 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

 400    

 таб 

 01.04. 
2023 

Ацетил-
саліцилова 
кислота  

Кислота 
ацетилса
ліцилова 

Таблетки по 
500 мг №10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

160 
таб 

 01.06. 
2023         
   

Галоприл Галопери 
дол 

Розчин д/ін. 
по 5 мг/мл 
1,0 мл-10 
амп 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

 334 
 амп  
   

01.11. 
2022 

Герпевір Ацикловір Таблетки по 
0,4г №10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

370 
таб 

01.06. 
2024 

Гідрокортиз
ону ацетат 

Гідрокорт
изону 
ацетат 

Суспензія 
для інꞋєкцій  
25 мг/мл в 
ампулах по 2 
мл №10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

20 
амп 

01.03. 
2023 

Глюкоза Глюкоза Розчин для 
в/венного 
введення 
400мг/мл  
амп по20.0 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

   86 
амп 

01.09. 
2022 

Декса-
метазон  

Дексамет
азон 

Розчин для 
ін’єкцій 4 
мг/мл в 
ампулах по 1 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 

   17 
  амп 

01.07. 
 2022 



 

 

мл №5 НСЗУ 

Дофамін 
 

Dopamine Розчин для 
інꞋєкцій                 

40 мг/мл,            
5,0 мл в 
ампулах 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

234 
амп 

01.04. 
2023 

Дротаверин
-Дарниця 

Дротавер
ину 
гідрохлор
ид 

Розчин для 
інꞋєкцій                 
20 мг/мл,            
2,0 мл в 
ампулах 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

2  
амп 

01.02. 
2023 

Йод 
Печаєвсь 
кий 

Iodine Розчин по 
10мг у 100 
мл, флакони 
по 30 мл 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

3 фл 01.10. 
2022 

Карбама 
зепін 

Карбама 
зепін 

Таблетки по 
200мг  

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 

НСЗУ 

 4634 
  таб  

01.03. 
2023 

Левофлокс
ацин 

Левофлок
сацину 
гемігідрат
у 

Розчин для 
інфузій по 
5мг/мл у 100 
мл, флакон 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

84фл 01.11. 
2022 

Лоратадин Лоратади
н 

Таблетки по  
0.01г №10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

  90    
 таб 

 01.07. 
2022 

 Магнію   
сульфат  

     

Magntsiu
m  sulfate 

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

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

626 
амп    

 01.03. 
2024 

Метоклопра
мід 

Метоклоп
ра   мід 

Розчин для 
ін’єкцій                    
5 мг/мл в 
ампулах по            
2 мл 
 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

20 
амп 

01.05. 
2023 

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


 

 

Натрію 
тіосульфат  

Тіосульф
ат 

Розчин для 
ін’єкцій 300 
мг/мл в 
ампулах по 5 
мл №;10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

300 
амп 

01.05. 
2024 

Натрію 
хлорид  

Натрію 
хлорид 

Розчин для 
ін’єкцій 9 
мг/мл в 
ампулах по 5 
мл №10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

90 
амп  

 
 
 

  01.04.   
  2024   

Натрію 
хлорид  

Натрію 
хлорид 

Розчин для 
внутрішньов
енного 
введення                 
9 мг/мл у 
флаконах по 
400 мл 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

 632 
  фл 

01.03. 
2023 

Натрію 
хлорид  

Натрію 
хлорид 

Розчин для 
внутрішньов
енного 
введення                
9 мг/мл у 
флаконах по 
200 мл 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

 671 
 фл  

 
 
 
 

01.05. 
2023 

  

Налоксон Налоксон Розчин для 
інꞋєкцій                  

0,4 мг/мл в 
ампулах по              
1 мл №10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

51 
амп 

01.01. 
2023 

Пара-
цетамол  

Парацета
мол 

Таблетки по 
500 мг №10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

   95 
табл 

01.04. 
2024 

Розчин 
Рінгера 

Розчин 
Рінгера 

Розчин для 
внутрішньов
енного 
введення                 
у флаконах 
по 400 мл 

Благодійна 
допомога 

71фл  01.08.      
2022 

Фуросемід  Фуросемі
д  

Розчин для 
інꞋєкцій  

10мг/мл 
ампули по 
2мл №10 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

575 
амп 

01.05. 
2023 



 

 

Еуфілін Теофілін Розчин для 
інꞋєкцій  

20мг/мл 
ампули по 
5мл №5 

власні кошти 
закладу за 
надані послуги 
по договору з 
НСЗУ 

10 
амп 

01.10. 
2022 

 
 
 

Медичні вироби та витратні матеріали 

Найменування Джерело отримання Наявна 
кількість 

Термін 
придатнос
ті 

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

   210 шт 01.10.2025 

Лейкопластир  власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

    7шт  01.12.2025 

Катетер Фолея 
№14 

власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   34шт 01.11.2024 

Рукавички оглядові 
латексні 

власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   1773пар 01.08.2025 

Вата 100,0 власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   23шт  

Шприц 10,0 власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   1910шт 01.09.2023 

Шприц 5,0 власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   2916шт 01.09.2023 

Шприц 2,0 власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   830шт 01.05.2024 

Шприц 20,0 власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   600шт 01.09.2023 

Спирт етиловий 
70% - 100,0 

власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

    19фл 01.03.2025 

Бинт 5/10 власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   40шт 01.10.2023 



 

 

Серветки спиртові Благодійна допомога  7880 шт 01.12.2023 

Хлоргексидин 
100мл 

власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

   23 фл  

Системи ПР власні кошти закладу за 
надані послуги по 
договору з НСЗУ 

  118 шт 01.10.2026 

Маска щиток Благодійна допомога 9 шт  

Окуляри захисні 
закриті 

Благодійна допомога 80 шт  

Халат захисний Благодійна допомога 100 шт  

Захисний 
комбінезон 

Благодійна допомога 41 шт  

Костюм медичний 
о/в захисний 1,85 

Благодійна допомога 20 шт  

Мішок АМБУ Благодійна допомога 12 шт  

 
 
 Завідувач відділення                                     Світлана ЧУГАЙ  
 
 В.о.сестра медична старша  Олена КАЛАШНИК                           

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


