
за кошти 

державног

о бюджету

за кошти 

місцевого 

бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8

мікофенолова кислота та її солі (натрію 

мікофенолат) міфортик, таблетки вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 180 мг табл 1140 11 680 0

такролімус програф капсули по 5 мг капс 170 2 920 110

циклоспорин екворал (циклоспорин) 100мг капс 10 950 5600 3760

циклоспорин циклоспорин 25мг капс 3 285 700 390

циклоспорин циклоспорин 50мг капс 7 300 2800 1080

такролімус адваграф 0,5мг капс 730

такролімус адваграф 1,0мг капс 4 680 100 0

такролімус адваграф 3,0мг капс 100 0

мофетілу мікофенолат алміфорт капсули по 250 мг капс 25 550 12300 8440

ритуксимаб ритуксим конц. д/приг. р-ну д/інф у фл по 100 мг/10 мл №2. фл 4 100 4 0

ритуксимаб ритуксим конц. д/приг. р-ну д/інф. у фл по 500 мг/50 мл №1 фл 1 50 4 0

аспарагіназа

аспарагіназа МЕДАК, порош. д/приг. р-ну д/ін. по 10 000 M01 фл. з 

порош. фл 4 2530 0

гідроксикарбамід гідроксисечовина МЕДАК,капсули по 500 мг капс 1886 80000 0

талідомід мірин,таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг табл 291 10000 0

циклофосфамід ендоксан® 500 мг, порош. д/р-ну д/ін по 500мг фл 96 800 300 272

Доксорубіцин

Доксорубіцин-Тева, концентрат д/р-ну д/інф, 2мг/мд, по 25 мл (50 мг) 

у фл №1 фл 100 100 67

Флударабін

Флударабін-Тева, концентрат д/р-ну д/ін або інф, 25 мг/мл, по 2 мл у 

фл №1 фл 300 46 7

Ленограстим Граноцит® 34, ліофізат д/р-ну д/ін по 33,6млн. МО (263мкг) фл 50 20 8

Бендамустин

Рибомустин, порош д/приг. конц. д/приг. р-ну д/інф у фл по 25 мг по

55 мг порош. у фл фл 40 10 0

Бендамустин

Рибомустин, порош д/приг. конц. д/приг. р-ну д/інф у фл по 100 мг по

220 мг порош. у фл фл 20 5 0

Циклофосфмід ЕНДОКСАН® 1 г, порош. д/р-ну д/ін по 1 г фл 50 30 18

Звіт 
про наявність лікарських засобів, закуплених за державні кошти

станом на «01»  серпня  2016 року.

_____ Кіровоградська обласна лікарня   01994942 ____________
( назва лікувально – профілактичного закладу охорони здоров`я, ЄДРПОУ)

Міжнародна непатентована назва
Торговельна назва лікарського засобу, форма випуску, 

дозування

Одиниця 

виміру

Залишок за 

результатами 

закупівель на 

01.01 поточного 

року

Потреба на 

01.01 

поточного 

року

Отримано в поточному 

році Наявність 

лікарських 

засобів на 

дату звіту

Програми і централізовані заходи з трансплантації органів та тканин

Заходи щодо забезпечення медикаментами  хворих на  онкогематологічні захворювання



Кальцію фолінат

Кальцію фолінат, р-н д/ін 10мг/мл по 3 мл в амп по 5 амп в блістері, 

по 1 блістеру у пачці пачка 30 6 6

Месна

УРОМІТЕКСАН® 400 МГ, розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 4 мл 

(400мг) в ампулі амп 50 20 20

Мелфалан

Алкеран™, таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 2 мг, по 25 

таблеток у флаконі табл 1000 1000 875

Ванкоміцин

ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС, ліофілізат для розчину для інфузій по 500 

мг у флаконі упак 400 140 114

Кислота золедронова

Золедронова кислота-Фармекс, концентрат для розчину для інфузій, 

0,8 мг/мл по 5 мл у фл упак 100 100 90

Іміпенем у комбінації з циластатином ІНЕМПЛЮС, порошок для розчину для ін'єкцій по 500мг/500мг фл 1000 501 480

Бортезамід ВЕЛКЕИД®, ліоф. д/р-ну д/ін по 1 мг фл 640 48 44

фактор згортання крові ІХ

аімафікс 1000 МО/10 мл ліоф. порош. д/р-ну д/інф, по 1000МО у фл у 

комп з розчин. (вода для ін.) по 10 мл (для 1000 МО) у фл та наб. 

д/розч. і введ.

фл

12 0

рекомбінатний фактор VIIа новосевен ® порош.ліоф.д/приг.р-ну д/ін по 2мг (100 КМО) МО 100000 1400000 900000

рекомбінатний фактор VIIа новосевен ® порош.ліоф.д/приг.р-ну д/ін по 5мг (250 КМО) МО 250000 250000 250000

фактор згортання крові IX

БенеФікс (нонаког альфа)порош. д/р-ну д/ін по 500 МО у фл №1 у к-ті 

з розчин. по 5 мл МО 29500 0

фактор згортання крові IX

БенеФікс (нонаког альфа)порош. д/р-ну д/ін по 1000 МО у фл №1 у к-

ті з розчин. по 5 мл МО 8000 0

фактор згортання крові VIII 

імунат1000 MO очищений, вірусінактивований ліоф. порош. д/приг. р-

ну д/ін. по 1000 MO у фл. у комп. з розчин.по 10мл у фл МО 83000 91000 97000

фактор згортання крові VIII 

БіоКлот А® ліофілізат д/р-ну д/ін по 500 МО у фл.№1 у ком-ті з розч.: 

вода д/ін по 10 мл у фл №1 МО 311000 272000

фактор згортання крові VIII 

ЕМОКЛОТ 500 МО/10мл  ліоф. д/р-ну д/інф по 500 МО у фл №1 у к-ті 

з розч. (вода д/ін.) по 10 мл у фл №1 МО 229000 89500

фактор коагуляції крові людини IХ

Аімофікс 500 МО/10мл ліоф. д/р-ну д/інф. по 500 МО у фл № 1 у к-ті з 

розчин. (вода д/ін) по 10 мл у фл МО 15000 15000

фактор коагуляції крові людини IХ

Аімофікс 1000 МО/10мл ліоф. д/р-ну д/інф. по 1000 МО у фл № 1 у к-

ті з розчин. (вода д/ін) по 10 мл у фл МО 58000 58000

Фактор згортання крові VIII амп., флак., шпр., 1000 і більше МО МО 1440000

Фактор згортання крові VIII та фактор

Віллебранда
фл., амп., шпр., 1000 і більше МО МО

450000

Фактор згортання крові IX фл., амп., шпр., 1000 і більше МО МО 200000

Ептаког-альфа активований (рекомбінантний

фактор VIІ а)
фл., амп., шпр., 2 мг (100 КМО),5 мг(250 КМО) МО

2400000

Нілотиніб Тасигна, капсули тверді по 200мг по 14 капсул у блістері капс 15480 4648 4172

Іматиніб

ІМАТИНІБ ГРІНДЕКС, капсули тверді по 100 мг, по 10 капсул у 

блістері
капс

10800 2810 2810

тотальні ендопротези колінного суглобу Тотальні ендопротези колінного суглобу од 20 10 8

Централізована закупівля ендопротезів

Централізовані заходи з лікування хворих на гемофілію

Централізована закупівля лікарських засобів для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію



тотальний ендопротез кульшового суглобу б/ц

Тотальний ендопротез кульшового суглобу б/ц типу фіксації, 

компонентів клиновидних од 70 1 0

глатирамера ацетат копаксон®-тева, р-н д/ін по 20мг/мл по 1 мл у шприці шпр 107 0

Інтерферон бета 1-а

бетфер 1а плюс, порош. д/р-ну д/ін по 6 млн МО (30 мкг) у фл №1 у к-

ті з роз-ком фл 766 2200 395

метилпреднізолон

солу-медрол, порош. та розчин. д/р-ну д/ін по 1000 мг, 1фл. з порош. 

та 1фл. з розчин. (спирт бензиловий (9 мг/мл), вода д/ін) по 15.6 мл

фл 188 381 40

Інтерферон бета 1-б

бетаферон®, порош.ліоф. д/приг. р-ну д/ін. по 0,3 мг (9,6 млн МО) у 

фл. у комп. з роз-ком фл 180 164 133

Інтерферон бета 1-а

бетфер®-1а, р-н д/ін по 12 млн МО 5 шпр (об’ємом 1 мл) у блістері

шпр 140 279 87

рибавірин копегус, табл. по 200мг по 168 табл у фл табл 15755 0

пегінтерферон пегферон пег- інтерферон альфа-2а р-н д/ін по 180 мкг/1 мл у фл № 1 фл 81 0

пегінтерферон альфа

юнітрон, порош. ліоф. д/р-ну д/ін. 100 мкг/0,5 мл, 1 фл з порош. у к-ті з 

1 ам розчин. (вода д/ін) по 0,7 мл фл 173 110

пегінтерферон альфа

юнітрон, порош. ліоф. д/р-ну д/ін. 80 мкг/0,5 мл, 1 фл з порош. у к-ті з 

1 ам розчин. (вода д/ін) по 0,7 мл фл 49 1

рибавірин ребетол, капсули по 200 мг капс 1176 0

Пегінтерферон a-2b

Юнітрон, порош. ліоф. д/р-ну д/ін по 100 мкг/0,5 мл 1 фл з порош. у к-

ті з 1 ам розчин. по 0,7 мл уп 310 310

Пегінтерферон a-2b

Юнітрон, порош. ліоф. д/р-ну д/ін по 120 мкг/0,5 мл 1 фл з порош. у к-

ті з 1 ам розчин. по 0,7 мл уп 364 362

Пегінтерферон a-2b

Юнітрон, порош. ліоф. д/р-ну д/ін по 150 мкг/0,5 мл 1 фл з порош. у к-

ті з 1 ам розчин. по 0,7 мл уп 814 814

Ламівудин

ЗЕФФІКС™, таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг по 14 таблеток у 

блістері уп 9 9

Пегінтерферон a-2а Пегферон, р-н д/ін по 180 мкг/1 мл по 1мл у фл уп 37 33

Софосбувір СОВАЛДІ, табл вкриті  плівк. оболон., по 400 мг по 28 табл у фл табл 8484 5208 5208

Рибавірин ЛІВЕЛ®, капс по 200 мг по 10 капс у бліст.; по 5 бліст. у карт. пачці капс 91257 700 700

судинні протези судинний протез для лікування аневризм аорти, діам.26мм шт 2 0

судинні протези судинний протез для лікування аневризм аорти, діам.28мм шт 1 0

кліпси для прямого виключення церебральних 

аневризм кліпси для прямого виключення церебральних аневризм шт 50 50

клапан серця механічний двостулковий

St.Jude Medical™ Клапан Серцевий Механічний SJM™ Masters 

Series™ Аортальний Hemodynamic Plus™(HP) шт 40 33

судинні протези

біфуркаційний протез 40см внутрішній діаметр 16мм х 8мм у 

комплекті з: к-кт 4 1

судинні протези

біфуркаційний протез 40см внутрішній діаметр 18мм х 9мм у 

комплекті з: к-кт 2 1

Заходи з забезпечення лікування розсіяного склерозу

Централізована закупівля медикаментів для лікування хворих  на хронічні вірусні гепатити

Заходи щодо забезпечення виробами медичного призначення хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання



судинні протези

біфуркаційний протез 40см внутрішній діаметр 20мм х 10мм у 

комплекті з: к-кт 3 2

тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру

протез судини тканий прямий InterGard 18ммx30см, каталожний 

номер IGW0018-30 шт 2 2

тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру

протез судини тканий прямий InterGard 20ммx30см, каталожний 

номер IGW0020-30 шт 1 1

балон-катетер д/викл.каротидно-кавернозних 

сполук

мікрокатетер Magic потококерований з прогресуючою гнучкістю 

балонів, що відділяються шт 1 0

нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), 

розмір USP 2/0

ETHIBOND* EXCEL (поліестер з покриттям, плетена нитка), розмір 

USP 2/0, дві колючо-ріжучі (TAPERCUT) голки 26 мм, 1/2 кола, 

довжина 8x75 см, 4 білих і 4 зелених шт 341 327

Нитка (монофіламентна нитка, поліпропілен), 

розмір USP 2/0, дві колючі голки 40 мм, для 

кальцинованих судин (СС), 1/2 кола, довжина 

90 см, синій Матеріал шовний хірургічний Surgipro, що не розсмоктується шт 4 0

Стент-система без лікувального покриття Стент-система коронарна REBEL MONORAIL шт 2 0

Балон для постдилятації Катетер балонний для дилятації Sprinter Legend RX шт 5 0

Оксигенатор для немовлят з магістралями 

кровопровідними Оксигенатор для немовлят з магістралями кровопровідними у складі: к-кт 4 4

Оксигенатор для дітей та підлітків з 

магістралями кроволровідними Оксигенатори Комплект у складі: к-кт 6 6

Оксигенатор для дітей до 15 кг з магістралями 

коовопровідними

Оксигенатор для дітей до 15 кг з магістралями кровопровідними у 

складі: к-кт 8 8

Стент-система без лікувального покриття

Кобальтохромова (СоСг) коронарна стент система PRO-Kinetic Energy шт 1 0

Стент-система без лікувального покриття

Канаме ™ СоСг коронарна стент система шт 2 0

Стент-система без лікувального покриття

Стент-система коронарна Multi-Link Vision RX
шт

4 0

Балон для ангіопластики Коронарний дилятаційний катетер MINI TREK RX шт 22 0

Стент-система каротидна PRECISE PRO RX нітінолова система стенування шт 5 1

Тонкостінний судинний конусоподібний протез

Тонкостінний конусний судинний протез IMPRA Carboflo®, 70 см х 8-5 

мм; Шовний матеріал GORE-TEX®, нитка: розмір CV-З, довжина 36“ 

(91 см), голка ТТ-17 к-кт 1 0

Тонкостінний судинний конусоподібний протез 

зі спіральним посиленням

Лінійний тонкостінний конусний судинний протез зі спіральним 

посиленням IMPRA Carboflo® Flex ePTFE , 70 см х 8-5 мм; Шовний 

матеріал GORE-TEX®, нитка: розмір CV-З, довжина 36" (91 см), голка 

ТТ-17 к-кт 2 0

Тонкостінний судинний конусоподібний протез

Тонкостінний конусний судинний протез IMPRA Carboflo®, 70 см х 7-4 

мм; Шовний матеріал GORETEX®, нитка: розмір CV-3, довжина 36" 

(91 см), голка ТТ-17 

к-кт

1 0

Тканина гемостатична з окисненої 

регенерованої целюлози, що розсмоктується 5 

х7,5см

SURGICEL, 5 х 7,5см матеріал гемостатичний хірургічний, що 

розсмоктується 

шт

20 20

Вата гемостатична з окисненої регенерованої 

целюлози, що розсмоктується 2,5 х5,1см

SURGICEL FIBRILLAR, 2,5см х 5,1 см матеріал гемостатичний 

хірургічний, що розсмоктується 

шт

15 15



Набір: матриця гемостатична Surgiflo у 

комплекті Набір, матриця гемостатична Surgiflo у комплекті 
шт

10 10

матеріал гемостатичний хірургічний, що 

розсмоктується (розмір 7,5х5см)

Traumastem TAF Light 7,5x5 см Серветка гемостатична стерильна, що 

розсмоктується 
шт

20 17

матеріал гемостатичний хірургічний, що 

розсмоктується (розмір 20х10см)

Traumastem TAF Light 20x10 см Серветка гемостатична стерильна, 

що розсмоктується 
шт

20 17

Комплект для коронарографії для 

трансрадіального доступу

Комплект для коронарографії для трансрадіального доступу, який 

включає: к-кт 210 167

Медичні вироби для стентування коронарних 

судин Комплект для коронарографії, який включає: шт 250 121

Коронарний провідник для складних уражених 

звивистих артеріях Провідник Hi-Torque шт 60 28

Коронарний провідник для стандартних 

ситуацій Провідник Hi-Torque шт 50 0

Стент-система з лікувальним покриттям для 

лікування хворих зі стандартними ураженнями

стент-система коронарна Supraflex з покриттям сіролімус шт 10 1

Стент-система коронарна без лікувального 

покриття для лікування хворих з анатомічно 

складними ураженнями стент-система коронарна CHROMA шт 31 4

Пристрій для вакуумної стабілізації міокарду Стабілізатор тканин серця шт 15 0

Пристрій для вакуумної стабілізації верхівки 

серця Позиціонер верхівки серця шт 5 1

Стент-система без лікувального покриття для 

лікування хворих у гострих станах
Коронарна стент-система COMMANDER з системою доставки шт 20 7

Стент-система без лікувального покриття для 

лікування хворих зі стандартними ураженнями
Коронарна стент-система CONSTANT з системою доставки шт 10 1

Направляючий катетер Кардіоваскулярний провідниковий катетер ALVIGUIDE шт 120 67

Атравматичний шовний матеріал Нитка шовна хірургічна, що не розсмоктується шт 20 20

Пункційна голка Ангіографічна голка шт 100 100

Провідник Провідник з тефлоновим покриттям шт 100 97

Катетер для церебральної ангеографії Катетер для церебральної ангеографії шт 100 96

Головний лікар                        ______________                  Андреєва Л.М.
                                                                           (підпис)                                                                (ПІБ)

Головний бухгалтер                ______________                  Карманова А.Г
                                                                           (підпис)                                                                (ПІБ)


