
1 Водонепронекні лабораторні костюми/комбінезон  XL шт 96

2
Гентаміцину сульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій 40мг/мл по 2мл № 10 в амп. ПрАТ "Фармацевтична фірма"Дарниця"  

Україна

уп. 56

3

ІНДІРАБ ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ОЧИЩЕНА, ІНАКТИВОВАНА. Ліофілізований порошок для розчину для ін`єкцій не 

менше 2,5 МО/доза у флаконі та розчинник ; 1 флакон з ліофілізованим порошком та 1 ампула з розчинником по 0,5 мл 

(натрію хлориду розчин для ін`єкцій 0,3 %) в пластиковому пеналі; по 1 пластиковлму пеналі у картонній коробці

упак. 109

4 Маска 4-х слойна марлева ЄКСІМЕД № 10 шт 1330

5 Окуляри захисні (пластикова) шт 103

6 Эндопротез однополюсний кульшового суглоба шт 1

7 Эндопротез тотальний безцементний кульшового суглоба шт 1

1
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 2,27% М/ОБ/22,7 мг/мл,розч.для перитонеального діалізу ,по 2000мл розчину у мішку "Твін 

Бег",

шт 234

2 Дренажний комплект циклера шт 5

3 Затискач вихідного каналу мішків для перитонеального діалізу шт 4

4 Комплект трубок підвищеної міцності для перитонеального діалізу з гвинтовими затискачами MiniCap шт 5

5 Лікарський засіб Спирт етиловий 96% - розчин  по 100 мл у  флаконах Медлев ТОВ фл. 250

6 Набір HomeChoice для автоматизованого ПД з касетою, 4 конектори шт 9

7 Шпириц ін'єкційний одноразового застосування, стреильний 3-х компон.Луер сліп 10 мл з голкою 0,8*38 мм medicare шт 1060

8 Шприц  ін'єкційний одноразового застосування  3-х компонентний  Луер сліп  10 мл з голкою  "MEDICARE" шт 8680

9 Шприц  ін'єкційний одноразового застосування  3-х компонентний  Луер сліп  2 мл з голкою  "MEDICARE" шт 11920

12 Шприц Medic-o-planet 10.0 мл трехкомп. "Луер Лок 21G (0.8*40мм) Medic-o-planet Німеччина шт 410

Лікарські засоби НСЗУ COVID

2 Бульбашкрвий зволожувач INTERSURGICAL AGUAFLOW шт 15

3 ГЕПАРИН-ФАРМЕКС. Розчин для ін`єкцій, 5000 МО/мл по 5 мл у флаконах № 5 упак. 11

7 маски одноразові з вушними петлями МР MedPlast (тришарові, нестерильні, медичні) шт 12400

8 рукавички оглядові латексні нестерильні неприпудрені , розмір М пара 2550

Лікарські засоби НСЗУ

3 Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1,8мг/мл по 1мл в ампулі №10 уп. 31

5 АЗИЦИН®. таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг по 3 таблетки у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній 

чарунковій упаковці в пачці

упак. 100

7 АМІНАЗИН Розчин для ін`єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 упак. 22

9 АМІОДАРОН таблетки по 200 мг № 30 уп. 2

11 Амлодипін-дарниця. табл. 10 мг, контурн. чарунк. уп., №20 уп. 11

13 АМОКСИЛ - К 625. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг/125 мг № 7х2 у блістерах упак. 66

14 Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 пач 81

19 Барію сульфат для рентгеноскопії 80 г уп. 90

22 БЕТАЛОК р-н д/ін. 1мг/мл амп. 5мл № 5 уп. 30

25 Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см ТМ "Білосніжка", тип 17 шт 1240

29 Бікалутамід-віста. Таблетки вкриті плівкою оболонкою,по 50 мг №30(10*3) у блістерах уп. 60

31 Ванкоміцин-фармекс. Ліофілізат для розчину для інфузій по 1000 мг у флаконах №1  ТОВ Фармекс Груп. м 

Бориспіль,Україна

уп. 179

35 Варфарекс.Таблетки по 5мг по 100 таблеток у контейнері у пачці з картону АТ Гріндекс, Латвія уп. 3

36 Варфарин-ФС таблетки по 3мг № 100 (10х10) у контурних чарункових упаковках Фарма Старт ТОВ Україна уп. 6

50 ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ-ДАРНИЦЯ 5 мл амп. №10 упак 199

53 ГЕМОТРАН® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг № 30 (10х3) у блістерах упак 20

56 Гепарин -Фармекс розчин для ін'єкцій 5000 МО/м л по 5мл у фл. № 5 Фармекс Груп ТОВ уп. 149

59 Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 200 мл контейнер полімерний фл 40

61 Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 400 мл контейнер полімерний фл 200

63 глюкоза, розчин д/ін. 40% по 20 мл в амп. №10 уп 40

64 Глюкоза, розчин для інфузій, 100 мг/мл по 200 мл фл 50

67 Голка для встановлення підключичного катетера КВ-3 шт 530

72 ДИТИЛІН-БІОЛІК. Розчин для ін`єкцій 20мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 упак. 67

75 ДИФЛЮЗОЛ®. Розчин для інфузій (2 мг/мл) по 100 мл у пляшках скляних № 1 флак. 16

76 Дофамін-Дарниця конц д/р-ну д/інф 40мг/мл по 5мл  № 10 в амп. ПрАТ "Фарм фірма "Дарниця" Україна уп. 78

79 егілок, таблетки по 25 мг №60 упак 50

81 ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я, табл., 5 мг блістер №20 упак 21

82 Еуфілін, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі №10 пляшка 56

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення закуплених    

КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2"  КМР                                                     

станом на  13 вересня 2021 р.

№ п/п Найменування
Одиниці

виміру

Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення

(за бюджетні кошти, передбачені кошторисом закладу)

Лікарські засоби

Залишки 

станом на 

звітну дату

Бюджетні медикаменти

Бюджетні медикаменти/гемодіаліз



83 Желатину розчин  (для медичних цілей) 10%  1,0 № 10 уп. 7,4

84 Зонд  назогастральний  Fr 18; д.6,0  (довжина 800мм) шт 774

15 Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишківника (трансназальний) д.6,0 L 2500мм шт 15

88 зонд стравохідний типу "Блекмор" Каммед шт 65

93 Ібупрофен-дарниця. Таблетки по 0,2 г №50 ПрАТ Дарниця,Україна фл 23

94 ІМІБАЦИД. порошок для розчину для інфузій, 500 мг/500 мг, по 1 флакону з порошком у пачці упак. 335

99 Канюля внутрішньовенна “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ін"єкційним клапаном , розмір 20G шт 560

101 Канюля внутрішньовенна “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ын"экцыйним клапаном , розмір 18G шт 740

102 Канюля назальна для дорослих з кисневою трубкою 2,1 м шт 200

110 Катетер аспіраційний, одноразового використання, р.16 шт 500

112 Катетер аспіраційний, одноразового використання, р.18 шт 120

113 катетер венозний підключичний КВ-3 шт 580

117 Катетер Нелатон р.14 шт 90

119 Катетер Нелатон р.14 жіночий шт 200

121 Катетер Нелатон р.16 шт 160

123 Катетер Нелатон р.16 жіночий шт 170

125 Катетер Нелатон р.18 шт 60

126 Катетер Нелатон р.18 жіночий шт 200

133 Катетер Фолея, 2-ходовий, р.16 шт 350

134 Катетер Фолея, 2-ходовий, р.18 шт 20

135 Катетер Фолея, 2-ходовий, р.20 шт 20

136 Катетер Фолея, 2-ходовий, р.22 шт 40

137 Катетер Фолея, 3-ходовий, р.18 шт 20

140 КЕТАМІН-ЗН розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 упак. 17

148 Кларитроміцин-здоровя. Таблетки,вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг №14 (7*2). Тов Фармац.комп.Здоровя, Україна уп. 45

150 КЛОПІДОГРЕЛЬ. Таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг № 10х1 у блістерах упак 20

152 Контур дихальний паралельний 22 мм, 2,4 м з Y-подібним з'єднувачем, шланг 0,8 м, низькопрофільний кутовий з'єднувач, 

дихальний мішок 2 л

шт 120

155 креон 10000 капс. тв. с гастрорезист. гранулами 150 мг блістер у коробці №20 упак 65

162 ЛЕФЛОК. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг № 5 (5х1) у контурних чарункових упаковках упак. 70

164 ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 2% амп. 2мл №10 уп. 120

166 ЛІНЕЗОЛІДИН. Розчин для інфузій, 2 мг/мл по 300 мл у пляшках № 1 в пачці	ФЛ флак. 47

169 Маска аерозольна для дорослих з небулайзером  та кисневою трубкою 2,1 м шт 100

173 МЕРОБОЦИД. Порошок для розчину для ін`єкцій по 1000 мг у флаконі; по 1 флакону; по 1 флакону в пачці упак. 20

175 МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ  розчин для ін'єкцій 5мг/мл амп. 2мл №10 уп. 312

178 МЕТРОНІДАЗОЛ Розчин для інфузій 0,5 % по 100 мл у пляшках флак. 335

180 МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 %, по 1 мл в ампулі №5 упак. 21

183 МОФЛАКСА®. Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, по 250 мл у флаконі, по 1 флаконів у коробці упак. 49

189 НАЛОКСОН-ЗН.Розчин для ін`єкцій, 0,4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 в коробці упак. 4

192 Натрію гідрокарбонат, розчин для інфузій, 40 мг/мл по 100 мл пляшка 390

194 НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл 10 мл в ампулі №10 упак. 40

195 Натрію хлорид  розчин  для ін'єкцій 9 мг/мл по 200 мл пляшка 2240

196 Натрію хлорид  розчин  для ін'єкцій 9 мг/мл по 400 мл пляшка 1320

197 Натрію хлорид  розчин  для ін'єкцій 9 мг/мл по 5 мл в ампулах №10 пач 192

200 Небутамол® розчин для інгаляцій 1 мг/мл по 2 мл в контейнері №40 пач 5

202 Нітрогліцерин конц д/р-ну д/інф 10 мг/мл по 2 мл  №10 уп. 3

203 Нітрогліцерин таблетки сублінгвальні 0,5 мг №40 уп. 3

206 Одноразові системи для вливання інфузійних розчинів з регулятором потоку “MEDICARE” шт 20

207 ОМЕПРАЗОЛ-ВОКАТЕ . Ліофілізат для розчину для ін`єкцій по 40 мг у флаконах № 1 у комплекті з розчинником по 10 мл 

в ампулах № 1

упак 195

209 ПАНКРЕАТИН 8000 таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 0,24 г № 50 уп. 10

210 Парацетамол -Дарниця табл 500мг № 10 уп. 50

211 Пластир 1 см * 500 см шт 655

214 Пластир 2 см * 500 см шт 1395

215 Пластир 3 см * 500 см шт 913

218
Плівки пласкі на поліестеровій основі для загальної рентгенографії КРОВЛЕКС-ОРГЗ  18*24 см пакування №100, ТОВ 

Поіск-Ніка, Україна м.Одесса

уп. 15

219
Плівки пласкі на поліестеровій основі для загальної рентгенографії КРОВЛЕКС-ОРГЗ  24*30 см пакування №100, ТОВ 

Поіск-Ніка, Україна м.Одесса

уп. 40

220
Плівки пласкі на поліестеровій основі для загальної рентгенографії КРОВЛЕКС-ОРГЗ 30*40 см пакування №100, ТОВ 

Поіск-Ніка, Україна м.Одесса

уп. 155

221 Подовжувач інфузійний магістралей (150 см) Medicare Китай шт 300

223 Подовжувач інфузійних магістралей “MEDICARE” 2-ходовий (3,0 x шт 100
228

Покриття операційне  240 см*160 см стер. шт237 ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ табл. 5мг контурн.чарунк. уп. № 40 уп. 38

239 ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ розчин для інєкцій, 1000 МО/мл, по 5 мл у флаконі;по 5 флаконів в пачці з картону. ПрАТ"По 

виробництву інсулінів Індар"М.Київ, Україна

уп. 2

242 Рукавички хірургічні "подвійні" стерильні, "MEDICARE" (нітрилові, без пудри, 1 пара та латексні, з пудрою, 1 пара) пар 100

245 Сангера розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл в ампулі №5 пач 100

248 Сечоприймач шт 100

249 СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 упак. 34

252 Сіль кухонна виварна вакуумна таблетована гатунку екстра маса таблетки 10г в мішках по 25 кг УКР. міш. 11



253 Скарифікатор - спис шт 50000

255 Смуги індикаторні стерилан  Уп 120/45  №1000 (внут) уп. 6

257 смужки індикатори Стерилан Уп 132/20№1000 упак 10

259 Смужки індикаторні "Стерилан" Уп 120/45 (внутрі) уп. 3

260 смужки індикаторні Стерилан 120/45 №1000 упак 7

261 Сода-буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 мл пляшка 54

262 Спіронолактон-Дарниця таблетки по 25мг № 30 уп. 8

265 стрічка діаграмна 110*25 рул. 90

266 стрічка діаграмна 57*23 рул. 100

267 стрічка діаграмна 80*23 рул. 100

268 ТАЗПЕН. Порошок для розчину для ін`єкцій та інфузій, 4 г/0,5 г, 1 флакон з порошком у пачці з картону флак. 180

270 ТОМОГЕКСОЛ, р-н для ін"єкцій 350 мг йоду/мл, фл. 50 мл, №1 флак. 19

271 Трубка ендотрахеальна з манжетою р. 8.0  Medikare Китай шт 630

272 Трубка ендотрахеальна з манжетою р.7.5  Medikare Китай шт 500

273 Трубка трахеостом.  з/м 7,5мм шт 50

275 Трубка трахеостом.  з/м 8,0мм шт 20

276 УЛЬТРАВІСТ 370 розчин для ін"єкцій та інфузій, 370 мг/мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці; Байєр АГ, 

Німеччина

флак. 191

277 Фармасулін Н розчин для ін'єкцій 100 мо/мл по 10мл у флаконах № 1 в пачці уп. 2

281 ФЕНТАНІЛ розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампулі №5 упак. 245

285 ФЛЕНОКС. Розчин для ін`єкцій, 10000 анти-Ха МО/мл по 0,4 мл (4000 анти-Ха МО) у шприцах № 10 упак 25

289 ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 10мг/мл амп. 2мл №10 уп. 15

294 ЦЕБОПІМ Порошок для розчину для ін`єкцій по 1 г у флаконах № 1 в пачці упак. 46

297 ЦЕФОТАКСИМ-БХФЗ . Порошок для розчину для ін`єкцій по 1000 мг у флаконах флак. 450

304 Ципрофлоксацин розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл пляшка 40

305 Цистостомічний набір шт 30

312 Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 50,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 1,2 x 38мм)  шт 200

313 Юнорм® розчин для ін'єкцій 2,0 мг/мл по 2мл в ампулі №5 пач 42

315 Юнорм® розчин для ін'єкцій 2,0 мг/мл по 4мл в ампулі №5 пач 42

1 15GA-R25 L Діалізна голка/Голки фістульні артеріальні  Diacan®Pro 15G А 1,8 мм x 25 мм x 150 мм шт 600

2 15GV-R25 L Діалізна голка/Голки фістульні венозні  Diacan® Pro 15G V 1,8 мм x 25 мм x 150 мм шт 600

3 16GA-R25 L Діалізна голка/Голки фістульні артеріальні  Diacan®Pro 16G А 1,6 мм x 25 мм x 150 мм шт 94

4 16GA-R25 L Діалізна голка/Голки фістульні артеріальні  Diacan®Pro 16G А 1,6 мм x 25 мм x 150 мм шт 6

6 AV-Set ONLINEplus 5008-R Кровопровідні магістралі шт 778

778 bibag 5008 650g Бікарбонат натрію для гемодіалізу шт 778

31 Granudial AF 11 Кислотний концентрат для гемодіалізу шт 31

14 Анальгін р-н д/ін 500мг/мл 2мл №10 @ УКТЗЕД 3004900000 Юрія-Фарм ТОВ м.Київ пач 2

15 Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см ТМ "Білосніжка", тип 17 шт 200

16 Бікарбонатний картридж Sol-Cart B® 760г шт 390

17 Вата медична  гігієнічна нестерильна ТМ "Білосніжка", зигзагоподібна стрічка, 100г шт 20

20 Голки фістульні артеріальні Diacan® Pro 16G A 1,6мм х 25мм х 150мм шт 50

Голки фістульні венозні Diacan Pro 15G A 1,8мм х 25мм х 150мм шт 300

21 Голки фістульні венозні Diacan Pro 15G V 1,8мм х 25мм х 150мм шт 300

22 Голки фістульні венозні Diacan® Pro 16G V 1,6мм х 25мм х 150мм шт 50

23 Діалізатор Dіасар® а-Роlysulfone НІ PS 15 шт 180

24 Діалізатор Dіасар® а-Роlysulfone НІ PS 18 шт 140

25 Діалізатор xevonta Hi 10/ FX 50 classix Діалізатор шт 100

27 Діалізатор xevonta Hi 15/FX 60 classix Діалізатор шт 220

29 Діалізатор xevonta Hi 18/FX 80 classix Діалізатор шт 150

31 Діалізатор xevonta Hi 20/FX 100 classix Діалізатор шт 125

32 ДІАНІЛ ПД4 з вмістом глюкози , розчин для перитонеального діаліз, по 2000 мл розчину у мішку «Твін Бег», обладнаному 

ін’єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей та Y-з’єднувача порожнім пластиковим мішком для 

шт 150

34 ДІАНІЛ ПД4 з вмістом глюкози,  розчин для перитонеального діалізу, по 5000 мл розчину у пластиковому мішку «Віафлекс» 

PL 163-3, одинарному, обладнаному ін’єкційним портом та з’єднувачем, вкладеному у прозорий пластиковий пакет

шт 198

35 ДІАНІЛ ПД4 з вмістом глюкози,  розчин для перитонеального діалізу, по 5000 мл розчину у пластиковому мішку «Віафлекс» 

PL 163-3, одинарному, обладнаному ін’єкційним портом та з’єднувачем, вкладеному у прозорий пластиковий пакет

шт 62

36 ДІАНІЛ ПД4 з вмістом глюкози,  розчин для перитонеального діалізу, по 5000 мл розчину у пластиковому мішку «Віафлекс» 

PL 163-3, одинарному, обладнаному ін’єкційним портом та з’єднувачем, вкладеному у прозорий пластиковий пакет

шт 833

37 ДІАНІЛ ПД4 з вмістом глюкози,  розчин для перитонеального діалізу, по 5000 мл розчину у пластиковому мішку «Віафлекс» 

PL 163-3, одинарному, обладнаному ін’єкційним портом та з’єднувачем, вкладеному у прозорий пластиковий пакет

шт 100

38 ДІАНІЛ ПД4 з вмістом глюкози,  розчин для перитонеального діалізу, по 5000 мл розчину у пластиковому мішку «Віафлекс» 

PL 163-3, одинарному, обладнаному ін’єкційним портом та з’єднувачем, вкладеному у прозорий пластиковий пакет

шт 360

39 ЕКСТРАНІЛ розчин для ПД по 2000мл шт 150

40 ЕКСТРАНІЛ розчин для ПД по 2000мл шт 16

41 Катетер Арджіл для перитонеального діалізу, Кюрл Кес, з 2 манжетами, 62 см шт 2

42 Кислотний бікарбонатний гемодіалізний концентрат SW 139 А 10л шт 156

44 Лимонна кислота моногідрат кг 25

45 НУТРИНІЛ ПД4 з 1,1% вмістом амінокислот розчин для перитонеального діалізу по 2л у пластиковому мішку, обладнаному 

ін"єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей і Y-з"єднувача порожнім мішком для дренажу, 

шт 19

50 Фіксуючий титановий перехідник для діалізного катетера шт 2

52 Цитростеріл 5 л шт 12

1
«ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ ПРОТИПРАВЦЕВИЙ/ HUMAN TETANUS IMMUNOGLOBULIN», розчин для ін’єкцій 250 

МО, по 250 МО в 1 флаконі 

фл. 4

Централізоване постачання 

Лікарські засоби НСЗУ/гемодіаліз



2
Балон-катетер для коронарної ангіопластики (коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних уражень). Катетер  

для коронарної ангіопластики FRYDERYK

шт 19

3 Балон-катетер для коронарної ангіопластики (коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень). 

Коронарний ангіопластичний катетер RIVER

шт 4

4
ДІАНІЛ ПД 4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу, по 2000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Твін Бег",обладнаному ін"єкційним портом,з інтегрованим за допом.двох магістралей та Y-з"єднувача

шт 366

5
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 50

6
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 130

7
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 174

8
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 288

9
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 148

10
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 302

11
ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 238

12 ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 356

13 ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% М/ОБ/ 13,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 82

15 ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27% м/об/22,7 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 462

16 ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27% м/об/22,7 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 1438

17 ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27% м/об/22,7 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 800

18 ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27% м/об/22,7 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 304

19 ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27% м/об/22,7 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 1300

20 ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 3,86% М/ОБ/ 38,6 мг/мл, розчин для перитонеального діалізу по 5000 мл розчину у 

пластиковому мішку "Віафлекс" PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у 

шт 56

21 Дренажний комплект циклера (15л(l)), каталожний номер R5C4145P шт 572

22 ЕКСТРАНІЛ, розчин для перитонеального діалізу по 2,0 л розчину у пластиковому мішку, обладнаному ін'єкційним портом, 

з інтегрованим за допомогою двох магістралей та Y-з'єднувача порожнім пластиковим мішком для дренажу, вкладених у 

шт 1085

23 ЕКСТРАНІЛ, розчин для перитонеального діалізу по 2,0 л розчину у пластиковому мішку, обладнаному ін'єкційним портом, 

з інтегрованим за допомогою двох магістралей та Y-з'єднувача порожнім пластиковим мішком для дренажу, вкладених у 

шт 420

24 ЕКСТРАНІЛ, розчин для перитонеального діалізу по 2,0 л розчину у пластиковому мішку, обладнаному ін'єкційним портом, 

з інтегрованим за допомогою двох магістралей та Y-з'єднувача порожнім пластиковим мішком для дренажу, вкладених у 

шт 717

25 Захисний щиток шт 25

27 Катетер для коронарної ангіопластики FRYDERYK, СВА3,5х10140, Diameter 3,5/Length 10 шт 4

28 Катетер для коронарної ангіопластики FRYDERYK, СВА3,5х20140, Diameter 3,5/Length 20 шт 1

30
комплект трубок  підвищеної міцності для перитонеального діалізу з гвинтовими затискачами MiniCAP; 6шт в уп кат. номер 

R5С4482Е

шт 34

32 Коронарний ангіопластичний катетер RIVER, CBR 3,00 x15140, Diameter 3/Lehgth 15 шт 6

33 Костюм  біологічного захисту/комбінезон шт 4

34 Лікарський засіб для запобігання небажаної вагітності "Депо-провера, 150 мг/мл по 1 мл у флаконі" фл. 20

35 Метадон-ЗН 10 мг №100 табл 50

36 Метадон-ЗН 10 мг №100 табл 5

37 Метадон-ЗН 25 мг №100 табл 21

38 Метадон-ЗН 5 мг №100 табл 20

39 Набір HomeChoice для автоматизованого ПД з касетою, 4 конектори, каталожний номер R5C4479E шт 200

40 Набір HomeChoice для автоматизованого ПД з касетою, 4 конектори, каталожний номер R5C4479E шт 1238

41

НУТРИНІЛ ПД4 з 1,1% ВМІСТОМ АМІНОКИСЛОТ, розчин для перитонеального діалізу по 2 л розчину у пластиковому 

мішку, обладнаному ін'єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей і Y-з'єднувача порожнім 

пластиковим мішком для дренажу, вкладених в індивідуальний пакет

шт 50

42

НУТРИНІЛ ПД4 з 1,1% ВМІСТОМ АМІНОКИСЛОТ, розчин для перитонеального діалізу по 2 л розчину у пластиковому 

мішку, обладнаному ін'єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей і Y-з'єднувача порожнім 

пластиковим мішком для дренажу, вкладених в індивідуальний пакет

шт 700

43

НУТРИНІЛ ПД4 з 1,1% ВМІСТОМ АМІНОКИСЛОТ, розчин для перитонеального діалізу по 2 л розчину у пластиковому 

мішку, обладнаному ін'єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей і Y-з'єднувача порожнім 

пластиковим мішком для дренажу, вкладених в індивідуальний пакет

шт 155

44

НУТРИНІЛ ПД4 з 1,1% ВМІСТОМ АМІНОКИСЛОТ, розчин для перитонеального діалізу по 2 л розчину у пластиковому 

мішку, обладнаному ін'єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей і Y-з'єднувача порожнім 

пластиковим мішком для дренажу, вкладених в індивідуальний пакет

шт 615

45
Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання/комбінезон захисний в комплекті з 

бахілами та шапочкою

шт 93

46
Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання/комбінезон захисний в комплекті з 

бахілами та шапочкою

шт 484

47 Протез судини в"язаний прямий inter Gard 8ммх40см, IGК0008-40 шт 3

48 Протези тазостегнового суглобу стерильні IRENE -  безцементні наб 7

49 Протези тазостегнового суглобу стерильні IRENE - зацементовані наб 8

50
РЕБІНОЛІН ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРАБІЧНИЙ ЛЮДИНИ (антирабічний імуноглобулін (людський)) розчин для ін'єкцій, 

150мо/мл по 2 мл; по 1 флакону у картонній коробці

фл. 50

51 Респиратор Славія-Н FFP-3 з клапаном шт 1290

52 Рукавички оглядові, нітрілові нестерильні, р.М, неопудрені пар 500

53 Система ендопротез тазостегнового суглобу  "Мотор Січь" шт 1

54 Судинний протез IMPRA CARBOFLO PTFE 5mmx 10 см, 10S05TWC. виробник Bard Peripheral Vascular Inc..США к-т. 4

55 Судинний протез IMPRA CARBOFLO PTFE 7-4mmx 70 см,7017- 4TWC. виробник Bard Peripheral Vascular Inc..США к-т. 2



56
Тонкостінний судинний протез політетрафторелатином, вкритий вуглецем, із з"ємним спіральним посиленням, довжина 

70см, діаметр 8мм в комплекті з вісьмома хірургічними шовними матеріалами

к-т. 1

1 АЦЕКОР КАРДІО, таблетки кишковорозчинні 100 мг, №100 у блістерах пач. 9

2 ДІУТОР, таблетки по 10 мг №30 пач. 5

3 Ендопротез ЭП-ОРТЭН-О шт 2

4 Ендопротез ЭП-ОРТЭН-Т шт 3

5 ІЗО-МІК, спрей сублінгвальний дозований 1,25 мг/дозу по 15 мл (300 доз) у флаконі пач. 1

6 Окуляри захисні шт 35

7
Тест-система імунохроматографічна для виявлення антитіл до ВІЛ типу I і типу II в сировотці, плазмі чи цільній крові 

людини (25шт/набір),виробник SO

шт 25

10 Швидка відповідь Експрес-тест ВІЛ 1-2.0 кат.№Pi05FRC05, виробник Premier Medical Corporatio, PVT.LTD (5 шт/упак) шт 20

11
Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) №1 (колоїдне золото), цільна 

кров/сироватка/плазма

шт 40

Зас. головного лікаря з мед.частини                                                         Тамамшева А.О.

Інші джерела фінансування (гуманітарна допомога, благодійні внески, тощо страхові)
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