
УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІЧНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

ДОПОМОГИ»  ІЧНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

16703  м. Ічня, вул. Ковалівка, 6, телефон  2-13-75, e-mail: ichnya_cpmsd@uoz.cg.gov.ua

Наявність залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за
бюджетні кошти станом на перше жовтня 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 142

Аміаку розчин 10% 40 мл ТОВ «ДКП Фарм.Фабрика» флак. 18
Аміаку розчин 10% 40 мл Житомир ФФ флак. 13
Аміаку розчин 10% 40 мл Фітофарм флак. 13
Анальгін розчин д/ін'єкц 500 мг/мл 2мл амп.№10 ампул 126
Анальгін-Дарниця розчин д/ін'єкц 500 мг/мл 2мл амп.
№10

ампул 311

Аритміл р-н д/ін'єкц 150мг амп. 3 мл №5 ампул 30
Аскорбінова кислота-Дарниця р-н д/ін'єкц. 100мг/мл 
амп. 2 мл №10

ампул 135

Аскорбінова кислота-Здоров`я р-н д/ін'єкц. 100мг/мл 
амп. 2 мл №10

ампул 50

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

ампул 77

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

ампул 50

Барбовал краплі оральні фл. 25 мл флак. 7
Бинт стерильний 700*14, ТМ «Гемопласт-Полісся» шт 24
Бинт стерильний 7*14 ТМ «Перлина», ТОВ «Екобинт» шт 226
Бісопрол 5 мг табл. №50 (10х5) пласт. 19
Бісопрол-КВ табл.5 мг  №30 (10х3) пласт. 20
Бланідас Софт, 1000 мл шт 1
Бланідас Софт, 5000 мл шт 1
Вата стерильна 25г ТМ «Гемеопласт-Полісся» ролік шт 21
Вата стерильна 50г ТМ «Гемеопласт-Полісся» ролік шт 20
Вата стерильна Білосніжка 25г гігієнічний ролик шт 28



Вата стерильна Білосніжка 25г гігієнічний ролик шт 73
Верапамід-Дарниця розчин д/ ін'єкц. 0,25% амп. 2 мл 
№10

амп 203

Вода для ін'єкц. 5 мл амп. № Галичфарм ампул 547
Вода для ін'єкц. 5 мл амп. № Дарниця ампул 38
Вугілля активоване табл.. 250 мг №10 «Борщагнівський
ХФЗ»

уп 203

Гемотран розчин д/ін'єкц. 50 мг/мл 5 мл амп. №10 ампул 5
Глюкоза розчин д/інфузій 40% амп. 10 мл №10 Фармак ампул 229
Глюкоза розчин д/інфузій 40% амп. 20 мл №10 Фармак ампул 16
Дексаметазон розчин д/ін'єкц. 4 мг/мл амп. 1 мл № 5 
ТОВ «Досл з-д ГНЦЛС»

ампул 176

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

ампул 81

Дигоксин розчин д/ін'єкц. 0,25 мг/мл амп. 1 мл №10 ампул 142
Диклофенак розчин д/ін'єкц. 25 мг/мл амп. 3 мл №5 
ПАТ «Лубнифарм»

ампул 509

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

ампул 365

Димедрол розчин д/ін'єкц. 10 мг/мл амп. 1 мл №10 
Здоров`я народу

ампул 591

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

ампул 96

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

ампул 183

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

ампул 9

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

ампул 288

Засіб дизинфікуючий «Мікросепт» 1000 мл шт 10
Засіб дизинфікуючий «Мікросепт» 250 мл шт 11
Індикатор повітряної стерилізації ІКПС-180/60 №1000 шт 14272
Кальцію глюконат  Здоров`я стабілізований р-н 
д/ін'єкц.10% 5 мл амп №10 

ампул 48

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

ампул 39

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

ампул 233

Каптоприл табл.. 25 мг №20 Тернофарм пласт. 65
Клінідез, 300 таблеток в банці, 1000г табл 3306
Корглікон розчин д/ін'єкц. 0,6 мг/мл амп. 1 мл №10 ДЗ 
ДНЦЛЗ

ампул 300

Кордіамін-Д розчин д/ін'єкц. 250 мг/мл амп. 2 мл №10 ампул 202
Кордіамін-З розчин д/ін'єкц. 250 мг/мл амп. 2 мл №10 ампул 10
Ланцета до глюкометра шт 511
Лідокаїн р-н д/ін'єкц. 20 мг/мл амп. 2 мл №10 ПАТ ампул 187



Здоров`я
Лідокаїн р-н д/ін'єкц. 20 мг/мл амп. 2 мл №10 ПАТ 
Лубнифарм

ампул 465

Лізодерм крем шт 4
Левоміцетин порошок д/ін'єкц. фл. 1г флак. 4
Магнію сульфат розчин д/ін'єкц. 25% амп. 5 мл №10 
Галичфарм

ампул 400

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

ампул 31

Маска захистна Medicare з резиновими петлями 
Допомога-1

шт 250

Маска захистна Волес3-х шарова з резиновими петлями
Китай

шт 263

Мезатон розчин д/ін'єкц. 10мг/мл по 1мл амп.№10 ампул 92
Метоклопірам гідр. р-н д/ін`єкц. 0,5% амп. 2мл №10 
Борщагівка

ампул 87

Метоклопрамід-Дарниця розчин д/ін`єкц. 0,5% амп. 
2мл №10

ампул 40

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

ампул 376

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

ампул 627

Натрію хлорид-Дарниця розчин д/ін'єкц. 9 мг/мл 200 мл фл 66
Натрію хлорид-Дарниця розчин д/ін'єкц. 9 мг/мл 5 мл 
амп. №10

ампул 10

Нітрогліцерин табл. 0,5 мг №40 Мікрохім уп. 16
Нітрогліцерин-Здоров'я табл. 0,5 мг №40 уп. 9
Омепразол ліофлізат д/інфузій 40 мг уп. 5
Пакет перев`язувальнй першої допомоги Лубнифарм шт 16
Пакет перев`язувальнй першої допомоги з 2-ма под.. 
13х11 Білосніжка

шт 22

Папаверин розчин д/ін`єкц. 2% амп. 2 мл №10 ампул 91
Папаверин-Дарниця розчин д/ін`єкц. 2% амп. 2 мл №10 ампул 657
Папаверину гідро хлорид розчин д/ін'єкц. 20 мг/мл амп.
2 мл №10

амп 61

Папір 112мм*30м, тепл. ТХБ р/н 10200 рул. 14
Папір 50мм*50м тепл., ЕК-1Т рул. 19
Папір 55мм*40м термо Hellige EK-51/EK-41 8620 рул. 18
Папір 80мм*30м, термо Heart Screen-80 рул. 41
Парацетамол капс. 500 мг №10 уп. 59
Парацетамол – Дарниця  табл. 200 мг №10 уп. 18
Пластир ЗМ Micropore 1,25см*5м паперова основа, 
диспансер

уп. 20

Пластир ЗМ Micropore 1,25см*9,1м паперова основа уп 25
Платифілін-Дарниця розчин ін'єкц. 0,2% амп. 1 мл №10 ампул 250



Платифілін-Здоров'я розчин ін'єкц. 0,2% амп. 1 мл №10 ампул 6
Преднізолон-Дарниця розчин д/ін'єкц. 30 мг/мл амп. 1 
мл №3

ампул 17

Пристрій д/переливання крові Гемопласт ПК21-02 шт. 32
Пристрій д/переливання СФ ПК з металевою голкою 
Луер Лок

шт 23

Рукавички нестерильні Medicre р. латекс припудрені шт 250
Рукавички стерильні Vogt Medical припуд. Латекс огляд.
М

шт 188

Рукавички стерильні Ipar h/6-7 (S) оглядові шт 50
Рукавички стерильні Ipar h/7-8 (М) оглядові шт 20
Стириліум розчин фл. 1 л фл. 1
Супрастин Г розчин д/ін'єкц 0,25мг/м ламп. 1 мл №10 амп. 1
Супрастин-Дарниця розчин д/ін'єкц 0,25мг/м ламп. 1 мл
№10

амп. 132

Туберкулін ППД-Л розчин д/ін'єкц. 0,6 мл/6 доз амп. 
№1

ампул 365

Тест на вагітність шт. 10
Тест на тропаніни шт. 9
Тест смужка для аналізу сечі CITOLAB 11 шт 400
Тест-смужка для глюкометра (GS300. Brionime 
Rightegt)

шт 414

Фармадипін краплі оральні 2% фл. 5 мл флак. 62
Фуросемідкаплі оральні 2% фл 5 мл флак. 160
Хлоргексидин-КР розчин 0,05% 100 мл фл 121
Швидкий тест для виявлення гепатиту В, Віл та 
гепатиту С

шт 15

Шпатель терапевтичний деревяний Apexmed шт 203
Шпатель ларингологічний стерильний Технокомплекс шт 756
Шприц 10 мл №1 Гемопласт шт. 418
Шприц СФ10 мл з голкою Луєр шт 254
Шприц Rauber 2.0 мл з голкою модельТК-NS2-02.UA шт 219
Шприц 2 мл №1 Vogt Medical 2-комронентний, голка 
23G

шт. 3

Шприц 2 мл №1 Гемопласт шт. 2290
Шприц 2 мл №1 ЮФ шт. 5
Шприц 20 мл №1 Гемопласт шт. 258
Шприц 5 мл №1 Гемопласт Економ шт. 551
Шприц СФ 5мл №1 з голкою Німеччина шт 224
Шприц інсуліновий U-100 1мл Medicare з голкою шт 320
Щітка церві кальна Cito шт 406

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



Головний лікар Ічнянського ЦПМСД                                         Денисенко О.М.


	Аміаку розчин 10% 40 мл Житомир ФФ
	13
	Аміаку розчин 10% 40 мл Фітофарм
	13
	Анальгін розчин д/ін'єкц 500 мг/мл 2мл амп.№10
	126
	Анальгін-Дарниця розчин д/ін'єкц 500 мг/мл 2мл амп.№10
	311
	Аритміл р-н д/ін'єкц 150мг амп. 3 мл №5
	30
	Аскорбінова кислота-Дарниця р-н д/ін'єкц. 100мг/мл амп. 2 мл №10
	135
	Аскорбінова кислота-Здоров`я р-н д/ін'єкц. 100мг/мл амп. 2 мл №10
	50
	Атропін-Дарниця розчин д/ін'єкц. 1 мг/мл амп. 1 мл №10
	77
	Атропіну сульфат розчин д/ін`акцій 1 мг/м ламп. 1 мл №10
	50
	Барбовал краплі оральні фл. 25 мл
	7
	Бинт стерильний 700*14, ТМ «Гемопласт-Полісся»
	24
	Бинт стерильний 7*14 ТМ «Перлина», ТОВ «Екобинт»
	226
	Бісопрол 5 мг табл. №50 (10х5)
	пласт.
	19
	Бісопрол-КВ табл.5 мг №30 (10х3)
	пласт.
	20
	Бланідас Софт, 1000 мл
	шт
	1
	Бланідас Софт, 5000 мл
	шт
	1
	Вата стерильна 25г ТМ «Гемеопласт-Полісся» ролік
	21
	Вата стерильна 50г ТМ «Гемеопласт-Полісся» ролік
	20
	Вата стерильна Білосніжка 25г гігієнічний ролик
	28
	Вата стерильна Білосніжка 25г гігієнічний ролик
	73
	Верапамід-Дарниця розчин д/ ін'єкц. 0,25% амп. 2 мл №10
	203
	Вода для ін'єкц. 5 мл амп. № Галичфарм
	547
	Вода для ін'єкц. 5 мл амп. № Дарниця
	38
	Вугілля активоване табл.. 250 мг №10 «Борщагнівський ХФЗ»
	203
	Гемотран розчин д/ін'єкц. 50 мг/мл 5 мл амп. №10
	5
	Глюкоза розчин д/інфузій 40% амп. 10 мл №10 Фармак
	ампул
	229
	Глюкоза розчин д/інфузій 40% амп. 20 мл №10 Фармак
	ампул
	16
	Дексаметазон розчин д/ін'єкц. 4 мг/мл амп. 1 мл № 5 ТОВ «Досл з-д ГНЦЛС»
	ампул
	176
	Дибазол-Дарниця розчин д/ін'єкц. 10 мг/мл амп. 5 мл №10
	81
	Дигоксин розчин д/ін'єкц. 0,25 мг/мл амп. 1 мл №10
	142
	Диклофенак розчин д/ін'єкц. 25 мг/мл амп. 3 мл №5 ПАТ «Лубнифарм»
	509
	Димедрол розчин д/ін'єкц. 10 мг/мл амп. 1 мл №10 Галичфарм
	365
	Димедрол розчин д/ін'єкц. 10 мг/мл амп. 1 мл №10 Здоров`я народу
	591
	Дротаверин-Дарниця розчин д/ін'єкц. 20 мг/мл амп. 2 мл №5
	96
	Етамзилат розчин д/ін'єкц.125 мг/мл амп.2 мл №10 ДНЦЛЗ
	183
	Етамзилат-Дарниця розчин д/ін'єкц.125 мг/мл амп.2 мл №10
	9
	Еуфілін-Даарниця розчин д/ін'єкц.20 мг/мл амп. 5 мл №10
	288
	Засіб дизинфікуючий «Мікросепт» 1000 мл
	10
	Засіб дизинфікуючий «Мікросепт» 250 мл
	11
	Індикатор повітряної стерилізації ІКПС-180/60 №1000
	шт
	14272
	Кальцію глюконат Здоров`я стабілізований р-н д/ін'єкц.10% 5 мл амп №10
	48
	Кальцію глюконат стабілізований р-н д/ін'єкц.10% 5 мл амп №10 Фармак
	39
	Кальцію глюконат стабілізований р-н д/ін'єкц.10% 5 мл амп №10 Дарниця
	233
	Каптоприл табл.. 25 мг №20 Тернофарм
	65
	Клінідез, 300 таблеток в банці, 1000г
	3306
	Корглікон розчин д/ін'єкц. 0,6 мг/мл амп. 1 мл №10 ДЗ ДНЦЛЗ
	300
	Кордіамін-Д розчин д/ін'єкц. 250 мг/мл амп. 2 мл №10
	202
	Кордіамін-З розчин д/ін'єкц. 250 мг/мл амп. 2 мл №10
	10
	Ланцета до глюкометра
	шт
	511
	Лідокаїн р-н д/ін'єкц. 20 мг/мл амп. 2 мл №10 ПАТ Здоров`я
	ампул
	187
	Лідокаїн р-н д/ін'єкц. 20 мг/мл амп. 2 мл №10 ПАТ Лубнифарм
	ампул
	465
	Лізодерм крем
	шт
	4
	Левоміцетин порошок д/ін'єкц. фл. 1г
	флак.
	4
	Магнію сульфат розчин д/ін'єкц. 25% амп. 5 мл №10 Галичфарм
	400
	Магнію сульфат-Дарниця розчин д/ін'єкц. 25% амп. 5 мл №10
	31
	Маска захистна Medicare з резиновими петлями Допомога-1
	250
	Маска захистна Волес3-х шарова з резиновими петлями Китай
	263
	Мезатон розчин д/ін'єкц. 10мг/мл по 1мл амп.№10
	92
	Метоклопірам гідр. р-н д/ін`єкц. 0,5% амп. 2мл №10 Борщагівка
	87
	Метоклопрамід-Дарниця розчин д/ін`єкц. 0,5% амп. 2мл №10
	40
	Натрію тіосульфат-Дарниця розчин д/ін'єкц. 300 мг/мл амп. 5 мл №10
	376
	Натрію хлорид розчин д/ін'єкц. 9 мг/мл 5 мл амп. №10 Галичфарм
	627
	Натрію хлорид-Дарниця розчин д/ін'єкц. 9 мг/мл 200 мл
	66
	Натрію хлорид-Дарниця розчин д/ін'єкц. 9 мг/мл 5 мл амп. №10
	10
	Нітрогліцерин табл. 0,5 мг №40 Мікрохім
	уп.
	16
	Нітрогліцерин-Здоров'я табл. 0,5 мг №40
	9
	Омепразол ліофлізат д/інфузій 40 мг
	5
	Пакет перев`язувальнй першої допомоги Лубнифарм
	16
	Пакет перев`язувальнй першої допомоги з 2-ма под.. 13х11 Білосніжка
	22
	Папаверин розчин д/ін`єкц. 2% амп. 2 мл №10
	91
	Папаверин-Дарниця розчин д/ін`єкц. 2% амп. 2 мл №10
	657
	Папаверину гідро хлорид розчин д/ін'єкц. 20 мг/мл амп. 2 мл №10
	61
	Папір 112мм*30м, тепл. ТХБ р/н 10200
	рул.
	14
	Папір 50мм*50м тепл., ЕК-1Т
	рул.
	19
	Папір 55мм*40м термо Hellige EK-51/EK-41 8620
	рул.
	18
	Папір 80мм*30м, термо Heart Screen-80
	рул.
	41
	Парацетамол капс. 500 мг №10
	уп.
	59
	Парацетамол – Дарниця табл. 200 мг №10
	уп.
	18
	Пластир ЗМ Micropore 1,25см*5м паперова основа, диспансер
	уп.
	20
	Пластир ЗМ Micropore 1,25см*9,1м паперова основа
	уп
	25
	Платифілін-Дарниця розчин ін'єкц. 0,2% амп. 1 мл №10
	ампул
	250
	Платифілін-Здоров'я розчин ін'єкц. 0,2% амп. 1 мл №10
	ампул
	6
	Преднізолон-Дарниця розчин д/ін'єкц. 30 мг/мл амп. 1 мл №3
	ампул
	17
	Пристрій д/переливання крові Гемопласт ПК21-02
	шт.
	32
	Пристрій д/переливання СФ ПК з металевою голкою Луер Лок
	шт
	23
	Рукавички нестерильні Medicre р. латекс припудрені
	шт
	250
	Рукавички стерильні Vogt Medical припуд. Латекс огляд. М
	шт
	188
	Рукавички стерильні Ipar h/6-7 (S) оглядові
	шт
	50
	Рукавички стерильні Ipar h/7-8 (М) оглядові
	шт
	20
	Стириліум розчин фл. 1 л
	фл.
	1
	Супрастин Г розчин д/ін'єкц 0,25мг/м ламп. 1 мл №10
	1
	Супрастин-Дарниця розчин д/ін'єкц 0,25мг/м ламп. 1 мл №10
	132
	Туберкулін ППД-Л розчин д/ін'єкц. 0,6 мл/6 доз амп. №1
	365
	Тест на вагітність
	10
	Тест на тропаніни
	9
	Тест смужка для аналізу сечі CITOLAB 11
	400
	Тест-смужка для глюкометра (GS300. Brionime Rightegt)
	шт
	414
	Фармадипін краплі оральні 2% фл. 5 мл
	флак.
	62
	Фуросемідкаплі оральні 2% фл 5 мл
	флак.
	160
	Хлоргексидин-КР розчин 0,05% 100 мл
	фл
	121
	Швидкий тест для виявлення гепатиту В, Віл та гепатиту С
	шт
	15
	Шпатель терапевтичний деревяний Apexmed
	шт
	203
	Шпатель ларингологічний стерильний Технокомплекс
	шт
	756
	Шприц 10 мл №1 Гемопласт
	шт.
	418
	Шприц СФ10 мл з голкою Луєр
	шт
	254
	Шприц Rauber 2.0 мл з голкою модельТК-NS2-02.UA
	шт
	219
	Шприц 2 мл №1 Vogt Medical 2-комронентний, голка 23G
	шт.
	3
	Шприц 2 мл №1 Гемопласт
	шт.
	2290
	Шприц 2 мл №1 ЮФ
	шт.
	5
	Шприц 20 мл №1 Гемопласт
	шт.
	258
	Шприц 5 мл №1 Гемопласт Економ
	шт.
	551
	Шприц СФ 5мл №1 з голкою Німеччина
	шт
	224
	Шприц інсуліновий U-100 1мл Medicare з голкою
	шт
	320
	Щітка церві кальна Cito
	шт
	406

