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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
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Наявність залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за
бюджетні кошти станом на перше березня 2019 року.

Назва медичного препарату
Од.

виміру
Кількість

Адреналін-Дарниця розчин д/ін'єкц.1,8 мг/мл амп. 1 мл 
№10

ампул 5

Адреналін-Здоров`я розчин д/ін'єкц.1,8 мг/мл амп. 1 мл 
№10

ампул 223

Аміаку розчин 10% 40 мл Житомир ФФ флак. 33
Аміаку розчин 10% 40 мл Фітофарм флак. 14
Аміаку розчин 10% 100 мл Віола флак. 5
Анальгін розчин д/ін'єкц.500 мг/мл 2 мл амп.№10 ампул 62
Аритміл р-н д/ін'єкц 150мг амп. 3 мл №5 ампул 40
Аскорбінова кислота-Дарниця р-нд/ін'єкц. 100мг/мл 
амп. 2 мл №10

ампул 138

Атропін-Дарниця розчин д/ін'єкц. 1 мг/мл амп. 1 мл 
№10

ампул 104

Атропіну сульфат розчин д/ін`акцій 1 мг/м ламп. 1 мл 
№10

ампул 50

АХД 2000 експрес, 250 мл з тригером шт. 2
Барбовал краплі оральні фл. 25 мл флак. 10
Бісопрол 5 мг табл. №50 (10х5) пласт. 49
Бісопрол-КВ табл.5 мг  №30 (10х3) пласт. 5
Бланідас Софт, 1000 мл шт 2,5
Бланідас Софт, 5000 мл шт 1
Брильянтовий зелений розчин спиртовий 1% фл. 20 мл 
БХФЗ

флак. 8

Вата стерильна Білосніжка 25 г гігієнічна ролик шт. 19
Вата стерильна Білосніжка 50 г зиг-заг гігієнічна ролик шт. 6
Верапамід-Дарниця розчин д/ ін'єкц. 0,25% амп. 2 мл 
№10

амп 235

Вода для ін'єкц. 5 мл амп. № Галичфарм ампул 247
Вугілля активоване табл.. 250 мг №10 «Борщагнівський уп 49



ХФЗ»
Гемотран розчин д/ін'єкц. 50 мг/мл 5 мл амп. №10 ампул 10
Глюкоза розчин д/інфузій 40% амп. 10 мл №10 Фармак ампул 296
Глюкоза розчин д/інфузій 40% амп. 20 мл №10 Фармак ампул 30
Дексаметазон -Дарниця розчин д/ін'єкц. 4 мг/мл амп. 1 
мл №5

ампул 100

Дибазол-Дарниця розчин д/ін'єкц. 10 мг/мл амп. 5 мл 
№10

ампул 85

Дигоксин розчин д/ін'єкц. 0,25 мг/мл амп. 1 мл №10 ампул 179
Диклофенак-Дарниця розчин д/ін'єкц. 25 мг/мл амп. 3 
мл №10

ампул 175

Диклофенак- Здоров'я розчин д/ін'єкц. 25 мг/мл амп. 3 
мл №5

ампул 22

Димедрол розчин д/ін'єкц. 10 мг/мл амп. 1 мл №10 
Галичфарм

ампул 656

Дротаверин-Дарниця розчин д/ін'єкц. 20 мг/мл амп. 2 
мл №5

ампул 67

Етамзилат  розчин д/ін'єкц.125 мг/мл амп.2 мл №10 
ДНЦЛЗ

ампул 291

Етамзилат-Дарниця розчин д/ін'єкц.125 мг/мл амп.2 мл 
№10

ампул 28

Еуфілін розчин д/ін'єкц.20 мг/мл амп. 5 мл №10 Юрія-
Фарм

ампул 140

Еуфілін-Здоров'я розчин д/ін'єкц.20 мг/мл амп. 5 мл 
№10

ампул 38

Еуфілін-Н 200 розчин д/ін'єкц.2% амп. 5 мл №10 
Фармак

ампул 20

Індикатор парової стерилізації ІКПС-120/45 №1000 шт 146
Індикатор повітряної стерилізації ІКПС-180/60 №1000 шт 15312
Кальцію глюконат стабілізований р-н д/ін'єкц.10% 5 мл 
амп №10 Фармак

ампул 169

Кальцію глюконат стабілізований р-н д/ін'єкц.10% 5 мл 
амп №10 Дарниця

ампул 50

Каптоприл табл.. 25 мг №20 Тернофарм пласт. 103
Клінідез, 300 таблеток в банці, 1000г табл 5032
Корглікон розчин д/ін'єкц. 0,6 мг/мл амп. 1 мл №10 ДЗ 
ДНЦЛЗ

ампул 155

Кордіамін-Д розчин д/ін'єкц. 250 мг/мл амп. 2 мл №10 ампул 145
Кордіамін-З розчин д/ін'єкц. 250 мг/мл амп. 2 мл №10 ампул 79
Левоміцетин порошок д/ін'єкц. фл. 1г флак. 19
Магнію сульфат розчин д/ін'єкц. 25% амп. 5 мл №10 
Галичфарм

ампул 188

Магнію сульфат-Дарниця розчин д/ін'єкц. 25% амп. 5 
мл №10

ампул 34

Марля медична нестерильний відріз 5м*90см 
Укрмедтекстиль

шт. 8



Маска захстна Волес 3-х шарова з резиновими петлями 
Китай

шт. 12

Маска захисна 3-ч шарова з резиновими петлями 
Технокомплекс 

шт 104

Маска захисна Medicare з резиновими петлями 
Допомога-1

шт. 79

Мезатон розчин д/ін'єкц. 10мг/мл по 1мл амп.№10 ампул 104
Метоклопрамід-Дарниця розчин д/ін`єкц. 0,5% амп. 
2мл №10

ампул 55

Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% 
амп. 2мл №10 Борщагівка

ампул 308

Натрію тіосульфат-Дарниця розчин д/ін'єкц. 300 мг/мл 
амп. 5 мл №10

ампул 414

Натрію тіосульфат-Біолік розчин д/ін'єкц. 300 мг/мл 
амп. 5 мл №10

ампул 50

Натрію хлорид-Дарниця розчин д/ін'єкц. 9 мг/мл 5 мл 
амп. №10

ампул 61

Неосептін перевін, 250 мл шт 4
Нітрогліцерин табл. 0,5 мг №40 Мікрохім уп. 6
Нітрогліцерин-Здоров'я табл. 0,5 мг №40 уп. 4
Омепразол ліофлізат д/інфузій 40 мг уп. 10
Папаверину гідро хлорид розчин д/ін'єкц. 20 мг/мл амп.
2 мл №10

амп 334

Папір 112мм*30м, тепл. ТХБ р/н 10200 рул. 5
Папір 50мм*50м тепл., ЕК-1Т рул. 12
Папір 55мм*40м термо Hellige EK-51/EK-41 8620 рул. 12
Папір 80мм*30м, термо Heart Screen-80 рул. 6
Парацетамол капс. 500 мг №10 уп. 8
Парацетамол табл. 200 мг №10 КМП уп. 20
Парацетамол – Дарниця  табл. 200 мг №10 уп. 31
Пластир ЗМ Micropore 1,25см*5м паперова основа, 
диспенсер

уп. 16

Пластир ЗМ Micropore 1,25см*9,1м паперова основа уп 5
Платифілін-Дарниця розчин ін'єкц. 0,2% амп. 1 мл №10 ампул 6
Платифілін-Здоров'я розчин ін'єкц. 0,2% амп. 1 мл №10 ампул 312
Преднізолон-Дарниця розчин д/ін'єкц. 30 мг/мл амп. 1 
мл №3

ампул 44

Пристрій д/переливання крові Гемопласт ПК21-02 шт. 16
Рукавички нестерильні Medicare р.L латекс припудрені пар 30
Санітаб таб. 643
Супрастин Г розчин д/ін'єкц 0,25мг/м ламп. 1 мл №10 амп. 69
Туберкулін ППД-Л розчин д/ін'єкц. 0,6 мл/6 доз амп. 
№1 с. 300092/17

ампул 103

Фармадипін краплі оральні 2% фл. 5 мл флак. 30
Фуросемідкаплі оральні 2% фл 5 мл флак. 351



Хлоргексидин-КР розчин 0,05% 100 мл фл 50
Шприц 10 мл №1 Гемопласт шт. 409
Шприц 2 мл №1 Vogt Medical 2-комронентний, голка 
23G

шт. 12

Шприц 2 мл №1 Гемопласт шт. 287
Шприц 2 мл №1 ЮФ шт. 5
Шприц 20 мл №1 Гемопласт шт. 441
Шприц 5 мл №1 Гемопласт Економ шт. 89
Вода для ін.`акцій 5 мл. амп. №10 Галичфарм шт 70
Натрію хлорид р-н д/ін. 0,9% амп 5 мл №10 шт 100
Пакет перев.`язувальнинй першої допомоги шт 15

Рукавички стерильні Vogt Medical припудрені латекс 
оглядові 

шт 153

Щітка церві кальна Cito шт 470
Госпісепт Таб 2330
Лідокаїн р-н д/ін.. 2% 2 мл №10 ампул. 50
ДжіСі флю сусп. д/ін. шприц 0,5 мл №1 шт 19

Дана інформація публікується з метою забезпечення відкритості і публічності 
системи державного забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами

Головний лікар Ічнянського ЦПМСД                                         Денисенко О.М.
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