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На 22 листопада 2018 року
Приймальне відділення

Найменування Од. вим. Кількість

адреналина г/т 0,18% 1,0 амп 19
адреналина г/т 0,18% 1,0 амп 2
аммиака р-р 10% 40мл фл 2
анальгин 50% 2,0 амп 25
анаприлин таб таб 23
атропин 0,1% 1мл амп 9
ацетилсалициловая кислота таб 500мг таб 282

уп. 10

бензилбензоат 20% эмульсия 50г фл 5
бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 50
биосепт р-н д/зовн.заст.70% в.густ.0,885 кг. 1,675
биосепт р-н д/зовн.заст.70% в.густ.0,887 кг. 1,508
бриллиант.зеленого 1% спирт.р-р 20мл фл 1
валидол таб. 60 мг таб 8
вата медична гігієнічна н/ст. кг 1,023
верапамил 0,25%  2,0 амп 5
вимірювач артеріального тиску напівавтоматичний цифровий BP №2 Easy шт. 2
вода для иньекций   5мл амп 51
воздухоотводы взрослые шт. 4
воздухоотводы детские шт. 4
глюкоза 40% 20,0 амп 9
глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по 200мл фл 46
дексаметазон 4,0 % 1мл амп 15
дибазол 1% 5,0 амп 20
димедрол 1% 1,0 амп 15
йода 5% спир.р-р 20мл фл 1
кальция хлорид 10% 5,0 амп 23
каптопресс таб 29
кардіопапір ЛДТЗ 57*18 рул. 65
катетер "нелатон"  Fr 14 шт. 10
катетер "нелатон" Fr 16 шт. 10
катетер Фолея 2-ходовий Fr20 шт. 9
катетер в/в 22G уп 6
катетер в/в Венфлон G 20 шт. 6
кетолонг 3% 1,0 амп 2
кислородная подушка шт. 1
клейонка підкладна м. 40
корвалдин 25мл фл 2
корвалол 25мл фл 2
кордарон 150мг 3мл амп 10
кордиамин 2мл амп 2
костыли пар 1
кофеин  бензоат натрия 10% 1,0 амп 9
кружка Эсмарха шт. 1
магния сульфат 25% 5мл амп 34
маска 3-х  шаровая стерил на резинках шт. 202
метоклопромид 0,5% 2,0 амп 24
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 2
натрия хлорид 0,9% 0,200 фл 23
нитроглицерин таб 116
но-х-ша р-н д/ин 2% 2мл амп 40
перекись водорода 3% 0,040 фл 3
пирацетам 200мг/мл 5мл амп 5

бария сульфат для рентгеноскопии. порошок для приготування суспезії по 80г у 
контейнерах
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плівка  для загальної радіографії ORTHO CP-GU NIF 24*30 лист 99
плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 30х40 см лист 619
плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 24х30 см лист 100

Приймальне відділення
Найменування Од. вим. Кількість

плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 18х24 см лист 100
плівка для агальної радіографії  ORTHO CP-GU 18*24 лист 147
пластир медичний на бавовняній основі 3х500 см шт. 2
рукавички оглядові латексні нестер.припудрені Medikare  М пара пар 245
сангера розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 5мл в ампулі амп 26

шт. 49

супрастин 20мг/мл 1мл амп 9
термометр мед. ИГАР шт. 1
тонометр (манжета 25-42) шт. 2
тонометр Gamma 700К шт. 1
тонометр ВР AG 1-20 (манжета 33-51) шт. 1
фуросемид 1% 2,0 амп 26
хлоропирамин  2% 1,0 амп 3
шины крамерные шт. 4

шт. 66

шт. 117

шприц одноразовый 20,0 шт. 87
этамзилат 12,5% 2,0 амп 7
эуфилин 2% 5,0 амп 16

система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних 
розчинів з пластиковою голкою

шприц 10мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 5 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,7х38мм 
(22Gx1/2)
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Анестезіологічне відділення
Найменування Од. вим. Кількість

інфулган розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл фл 36
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 5-01 шт. 1
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО  10-01 шт. 6
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 1-01 шт. 1
адреналина г/т 0,18% 1,0 амп 8
азоту закис (газ стиснений 10л бал./6,2кг) кг. 6,2
анальгин 50% 2,0 амп 6
аспаркам 5% 5мл амп 2
атракриум-ново розчин для інєєкцій, 10мг/мл по 5мл у фл фл 103
атропин 0,1% 1мл амп 118
бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 20
бупивакаин 0,5% амп 19
відрізи марлеві медичні метр м. 40
вата медична гігієнічна н/ст. кг 0,9
глюкоза 40% 20,0 амп 35
глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по 200мл фл 123

шт. 70

голка для спінальної анестезії  G25 0.5х90мм шт. 33
голки ріжучі 4В1 1,5х50 шт. 30
дексаметазон 4,0 % 1мл амп 13
дипрофол 1%эмул. амп. 20мл амп 4
дитилин  2% 5мл амп 98
дофамин 4% 5мл амп 64
калію хлорид концентрат для розчину для інфузій 75 мг/мл по 20мл фл 30
канюля інфузійна Венопорт плюс 16G 1.7*45мм одноразова шт. 50
канюля інфузійна Венопорт плюс 18G 1.7*32мм одноразова шт. 47
кардіопапір ЛДТЗ 57*18 рул. 7
кардіопапір ЛДТЗ 80*23 рул. 36
катетер "нелатон"  Fr 14 шт. 65
катетер "нелатон" Fr 16 шт. 62
катетер в/в 20G уп 1
катетер в/в 22G уп 31
кетамин 5% 2мл амп 10
кисень медичний газоподібний куб.м. 12
клейонка підкладна м. 50
клексан  розчин для ін.10000 анти-Ха МО/мл по 4000 анти-Ха МО/0,4мл у шпр-доз

шпр.-доза 15

лефлоцин 0,5% 100мл фл 22
лонгокаїн Хеві розчин д/ін.5,0 амп 23
магния сульфат 25% 5мл амп 141
манит розчин для инф.15% по 200мл фл 10
маска 3-х  шаровая  нестерильная шт. 24

шт. 1

шт. 1

меропенем пор. д/ин р-ну 1г фл №1 фл 13
метоклопромид 0,5% 2,0 амп 48
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 2
морфин 1% 1мл амп 11
натрия хлорид 0,9% 0,200 фл 237
натрия хлорид 0,9% 0,400 фл 63
натрия хлорид р-р инф.0,9 100мл контейнер 171
но-х-ша р-н д/ин 2% 2мл амп 6
прозерин 0,05% 1мл амп 2

голка для встановлення підключичного катетера КВ3 діаметр 2х1,5мм G15 довжина 
120мм

маска д/HIBBI-LEVEL (BiPAP)Hans-Rudolph 6600 V2, що вент., з рем.д/ф-ії на гол., р 
М однор.(22мм М)

маска д/HIBBI-LEVEL (BiPAP)Hans-Rudolph 6600 V2, що вент., з рем.д/ф-ії на гол., р L 
однор.(22мм М)
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пропофол-ново эмульсия для инфузий 20мл фл 13
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Анестезіологічне відділення
Найменування Од. вим. Кількість

раствор Рингера 200мл фл 29
раствор Рингера 400мл фл 48
раствор Рингера-Лактатный  200 фл 146
рукавички оглядові латексні нестер.припудрені Medikare  М пара пар 202
сангера розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 5мл в ампулі амп 54
сибазон 0,5% 2мл амп 22

шт. 97

тиопентал лиоф д/р-ра д/ин 0,5 г/фл фл 56
тонометр шт. 5
тонометр (манжета 25-42) шт. 3
тонометр Gamma 700К шт. 5
тонометр ВР AG 1-20 (манжета 33-51) шт. 2
трубка (ендотрахіальна З манжетою) розм 8,0 шт. 48
трубка (ендотрахіальна З манжетою) розм 7,5 шт. 42
трубка (ендотрахіальна З манжетою) розм 8,5 шт. 3
фільтр  бактеріальний одноразового використання уп. 97
фентанил 0,005% 2мл амп 33
фраксипарин 0,3 амп 20
фуросемид 1% 2,0 амп 34
цианокобаламин 0,05% 1мл (В12) амп 5

шт. 95

шт. 228

шт. 81

шт. 422

тиопентал 1гр фл 48
эуфилин 2% 5,0 амп 31

система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних 
розчинів з пластиковою голкою

шприц 10мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 2 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,6х32мм 
(23Gx1/4)

шприц 20 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 5 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,7х38мм 
(22Gx1/2)
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Терапевтичне відділення
Найменування Од. вим. Кількість

інфулган розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл фл 66
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 5-01 шт. 2
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 3-01 шт. 1
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 1-01 шт. 1
аминокапроновая кислота5% 100мл фл 15
анальгин 50% 2,0 амп 106
аспаркам 5% 5мл амп 8
ацетилсалициловая кислота таб 500мг таб 50
бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 60
биосепт р-н д/зовн.заст.70% в.густ.0,887 кг. 2,395
валидол таб. 60 мг таб 5
вата медична гігієнічна н/ст. кг 1,3
верапамил 0,25%  2,0 амп 2
вимірювач артеріального тиску "GAMMA"700, асистент шт. 1
вода для иньекций   5мл амп 300
глюкоза 40% 20,0 амп 41
глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по 200мл фл 134
гордокс 100 000 КИЕ 10мл амп 10
дексаметазон 4,0 % 1мл амп 35
диклофенак 2,5% 3,0 амп 90
кардіопапір ЛДТЗ 50*50 рул. 34
кардіопапір ЛДТЗ 57*18 рул. 95
катетер "нелатон"  Fr 14 шт. 30
катетер "нелатон" Fr 16 шт. 30
катетер Фолея латексний  2-ходовий Fr18 шт. 13
катетер в/в 20G уп 48
катетер в/в 22G уп 40
кисень медичний газоподібний куб.м. 4,28
клейонка підкладна м. 7
клексан  розчин для ін.10000 анти-Ха МО/мл по 4000 анти-Ха МО/0,4мл у шпр-доз

шпр.-доза 26

коргликон 0,06% 1,0 амп 5
коргликон 0,06% 1,0 амп 20
кордарон 150мг 3мл амп 6
кордиамин 2мл амп 4
лизиноприл таб 46
магния сульфат 25% 5мл амп 86
маска 3-х  шаровая стерил на резинках шт. 30
маска медична 3-шарова нестерильна з гумками шт. 100
метоклопромид 0,5% 2,0 амп 127
метронидазол 100мл фл фл 53
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 7
натрия хлорид р-р инф.0,9 200мл фл 172
нитроглицерин таб 11
но-х-ша р-н д/ин 2% 2мл амп 78
новокаиномид 10% 5мл амп 10
пластир медичний на бавовняній основі 3х500 см шт. 9
раствор Рингера 200мл фл 105
раствор Рингера-Лактатный  200 фл 48
рукавички оглядові латексні нестер.припудрені Medikare  М пара пар 263
сангера розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 5мл в ампулі амп 5
система для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів шт. 591
тонометор пулуавтоматический Rossmax MG 40 шт. 1
тонометр Gamma 700К шт. 6
тонометр ВР AG 1-20 мех. со стетоскопом шт. 2
фраксипарин 0,3 амп 38
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фуросемид 1% 2,0 амп 70
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Терапевтичне відділення
Найменування Од. вим. Кількість

хлоропирамин  2% 1,0 амп 8
хлоропирамин  2% 1,0 амп 10
цефепим 1,0 фл 10
цефтриаксона натриева соль фл 1г фл 360
цианокобаламин 0,05% 1мл (В12) амп 65

шт. 119

шт. 141

шт. 79

шт. 222

этамзилат 12,5% 2,0 амп 16
эуфилин 2% 5,0 амп 118

шприц 10мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 2 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,6х32мм 
(23Gx1/4)

шприц 20 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 5 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,7х38мм 
(22Gx1/2)



9 22/11/2018     12:02:27

Хірургічне відділення
Найменування Од. вим. Кількість

МО 6000

імуноглобулін людський протиправцевий А0281 7006 30.06.2020 фл 8
інфулган розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл фл 74
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 5-01 шт. 1
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО  10-01 шт. 3
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 3-01 шт. 2
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 1-01 шт. 2
ГІК  розчин для інфузій 0,200 фл 9
аімафікс 1000  фактор коагуляції крові людини 9    серія 631701 31.05.2020р. МО 3000
аминокапроновая кислота5% 100мл фл 10
анальгин 50% 2,0 амп 255
антитоксин правцевий амп 8
антитоксин проти зміїної отрути (природної) уп. 1
атропин 0,1% 1мл амп 10
атропин 0,1% 1мл амп 11
ацетилсалициловая кислота таб 500мг таб 30

уп. 40

бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 190
бинт марлевый мед. стерильный 7х14 шт. 20
биосепт р-н д/зовн.заст.70% в.густ.0,887 кг. 2,306
бицилин-5 пор.1500000 ЕД фл 13
відрізи марлеві медичні метр м. 1374
вата медична гігієнічна н/ст. кг 7,1
вимірювач артеріального тиску напівавтоматичний цифровий BP №1 Basic шт. 1
вода для иньекций   5мл амп 332
гекодез  6% 0,200 фл 10
гентамицин амп 35
глутаргин 40% 5мл амп 10
глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по 200мл фл 53
глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по 400мл фл 54
голка хірургічна  3А1 1,1*50 шт. 65
голка хірургічна  3А1 1,2*60 шт. 30
голка хірургічна  4А1 0,4*20 шт. 15
голка хірургічна  4А1 0,6*20 шт. 20
голка хірургічна  4А1 0,7*30 шт. 11
голка хірургічна  4А1 0,9*36 шт. 5
голка хірургічна  4А1 1,0*45 шт. 32
голка хірургічна  4А1 1,1*50 шт. 67
голка хірургічна  4А1 1,1*70 шт. 26
голка хірургічна  4А1 1,2*60 шт. 68
голка хірургічна  4А1 1,8*70 шт. 76
голка хірургічна  4В1  0,6*36 шт. 11
голка хірургічна  4В1 1,0*25 шт. 23
голка хірургічна  4В1 1,2*55 шт. 117
голка хірургічна  4В1 1,5*50 шт. 36
голка хірургічна  5А1 1,2*36 шт. 61
голка хірургічна  5А1 1,3*50 шт. 69
голка хірургічна  5А1 1,4*60 шт. 73
голка хірургічна 2В1 0,6*20 шт. 21
голка хірургічна 2В1 0,8*32 шт. 17
голка хірургічна 3В1 0,7*50 шт. 37
голка хірургічна 3В1 1,0*45 шт. 73
голка хірургічна 3В1 1,2*50 шт. 40
гордокс 100 000 КИЕ 10мл амп 22

імунат, порошок та розч.д/інєпо 1000/75 МО у фл №1 у компл з розч. VNC3S104 
31.08.2019

бария сульфат для рентгеноскопии. порошок для приготування суспезії по 80г у 
контейнерах
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діоксид вуглецю газоподібний (високого тиску) л 22
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Хірургічне відділення
Найменування Од. вим. Кількість

діоксид вуглецю газоподібний (високого тиску) л 80
дексаметазон 4,0 % 1мл амп 48
диклофенак 2,5% 3,0 амп 50

МО 3500

зонд желудочный №30 уп 15
зонд шлунковий №18 шт. 18
капрон(полиамид) №2., 50м шт. 22
кардіопапір ЛДТЗ 57*18 рул. 21
катетер "нелатон"  Fr 14 шт. 30
катетер "нелатон" Fr 16 шт. 30
катетер Фолея 2-ходовий Fr20 шт. 7
катетер Фолея латексний  2-ходовий Fr18 шт. 1
катетер Фолея латексний  2-ходовий Fr18 шт. 10
катетер в/в 22G уп 21
квамател 20мг фл 8
кетгут  стерильный "Игар" №3 1,5м шт. 65
кетгут  стерильный "Игар" №4 1,5м шт. 33
кетгут  стерильный "Игар" №5 1,5м шт. 36
кетгут  стерильный "Игар" №6 1,5м шт. 36
кетолонг  таб таб 53
кетолонг 3% 1,0 амп 10
клейонка підкладна м. 25
клексан  розчин для ін.10000 анти-Ха МО/мл по 4000 анти-Ха МО/0,4мл у шпр-доз

шпр.-доза 15

комплект свердел до маленьких коловоротів шт. 1
контролок 40 мг фл 9
ксефокам рапид фл.8мг фл 5
лефлоцин 0,5% 100мл фл 32
лидокаин 2% амп 50
лиотон гель 50г шт. 1
магния сульфат 25% 5мл амп 38
маска 3-х  шаровая стерил на резинках шт. 55
меропенем пор. д/ин р-ну 1г фл №1 фл 6
метоклопромид 0,5% 2,0 амп 70
метронидазол 100мл фл фл 6
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 1
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 3
натрия хлорид 0,9% 0,400 фл 111
натрия хлорид р-р инф.0,9 200мл фл 120
нитки хірургічні ПАК (капрон) кручений МРЗ (нестер.) 50м шт. 117
нитки хірургічні ПАК (капрон) кручений МР4 (нестер.) 50м шт. 75
нитки хірургічні ПАК (капрон) кручений МР5 (нестер.) 50м шт. 97
нитки хірургічні ПАК (капрон) кручений МР6 (нестер.) 50м шт. 95
но-х-ша р-н д/ин 2% 2мл амп 137
пирацетам  20% амп амп 25
пиридоксин 5% 1мл (В6) амп 12
платифилин 0,2% 1,0 амп 9
полиамид син.№2 мот 16
прозерин 0,05% 1мл амп 36
пролен 0 колющая массивная 40 мм, голубой 100см W8434 шт. 2
раствор Рингера 400мл фл 22
раствор Рингера-Лактатный  200 фл 84
ренальган 5мл амп 5
реополиглюкин 0,200 фл 14

емоклот 500 МО/10мл Фактор коагуляції крові людини viii ліофілізований порошок 
для приготування розчину для ін'єкцій по 500 МО у флаконах у комплекті з 
розчинником (вода для ін'єкцій) по 10мл (серія 451801) т.пр.31.01.2021р.
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рефортан 6% 0,500 фл 7
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Хірургічне відділення
Найменування Од. вим. Кількість

рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні розм8 пара№1 пар 90
рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні  розм7 пара№1 пар 80
рукавички медичні латексні хірургічні стерильні  розм7 ,5 пара№1 пар 162
рукавички оглядові латексні нестер.припудрені Medikare  М пара пар 925
сангера розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 5мл в ампулі амп 88
система для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів шт. 400

шт. 66

скальпель стерильний одноразовий S-S 21 шт. 7
скальпель стерильний одноразовий S-S 22 шт. 40
скальпель стерильний одноразовий S-S 23 шт. 10
скальпель стерильний одноразовий S-S 11 шт. 3
термометр електронний медичний (простий) МТ 418 шт. 1
термометр медичний шт. 12
тиамин хлорид 5%(В1) амп 4
тонометр Gamma 700К шт. 4
трубка медицинская кг 0,3
фраксипарин 0,3 амп 29
хлоргексидин 0,05% 100мл фл фл 178
цефазолина натриева соль 1г фл 47
цефтриаксона натриева соль фл 1г фл 147
цианокобаламин 0,05% 1мл (В12) амп 41

шт. 145

шт. 588

шт. 170

шт. 378

шприц одноразовый 10,0 шт. 90
шприц одноразовый 2 мл шт. 100
этамзилат 12,5% 2,0 амп 5
эуфилин 2% 5,0 амп 35

система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних 
розчинів з пластиковою голкою

шприц 10мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 2 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,6х32мм 
(23Gx1/4)

шприц 20 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 5 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,7х38мм 
(22Gx1/2)
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Пологово-гінекологічне  відділення
Найменування Од. вим. Кількість

наб 5

уп. 2

шт. 16

інфулган розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл фл 16
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 5-01 шт. 2
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО  10-01 шт. 2
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 3-01 шт. 3
ємність-контейнер полімерний для дезінфекії медичних виробів, ЕДПО 1-01 шт. 1
автоматичний тонометр Medisana МТС 51133 шт. 1
адреналина г/т 0,18% 1,0 амп 9
аминокапроновая кислота5% 100мл фл 4
аммиака р-р 10% 40мл фл 5
анальгин 50% 2,0 амп 152
атропин 0,1% 1мл амп 19
ацетилсалициловая кислота таб 500мг таб 20
бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 1
биосепт р-н д/зовн.заст.70% в.густ.0,884 кг. 0,708
відрізи марлеві медичні метр м. 1528
вазелын мазь 30г туб 2
вакцина БЦЖ ліофілізована доз 1460
вакцина эувакс для профилактики гепатита В доз 128
вата медична гігієнічна н/ст. кг 10,4
вимірювач артеріального тиску "GAMMA"700, асистент шт. 1
гентамицин амп 29
глюкоза розчин для інфузій 100мг/мл по 200мл фл 88
глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по 200мл фл 35
дексаметазон 4,0 % 1мл амп 4
затискач для пуповини  стерильний одноразового застосування шт. 44
кардіопапір ЛДТЗ 216*30 рул. 11
катетер "нелатон"  Fr 14 шт. 60
катетер "нелатон" Fr 16 шт. 3
катетер в/в 20G уп 35
катетер в/в 22G уп 36
кетгут  стерильный "Игар" №3 1,5м шт. 1
кетгут  стерильный "Игар" №4 1,5м шт. 122
кетгут  стерильный "Игар" №5 1,5м шт. 105
кетгут  стерильный "Игар" №6 1,5м шт. 26
кетолонг  таб таб 58
клейонка підкладна м. 77
лефлоцин 0,5% 100мл фл 47
мішок дихальний типу АМБУ одн.вик.(для немовлят) шт. 1
магния сульфат 25% 5мл амп 99
марлевий валик-тампон, 10смх10см, нестерльний шт. 100
метоклопромид 0,5% 2,0 амп 80
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 3
натрия хлорид 0,9% 0,200 фл 592
неонатальний аспіратор меконію шт. 2
нитки хірургічні ПАК (капрон) кручений МР4 (нестер.) 50м шт. 49
нитки хірургічні ПАК (капрон) кручений МР5 (нестер.) 50м шт. 49
новокаин 0,5% 200мл фл 6
окситоцин 5 МО 1мл амп 355
папаверин 2% 2,0 амп 7
пластир медичний на бавовняній основі 3х500 см шт. 12

"Пакунок малюка" згідно переліку дитячих товарів для комплектування одноразової 
натуральної доромоги

індикатор хімічний одноразового застосування для контролю повітряної стерилізації 
ИКПС "Медтест"-180/60

індикатор хімічний одноразового застосування для контролю повітряної стерилізації 
ИКПС "Медтест"-180/60
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прозерин 0,05% 1мл амп 13
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Пологово-гінекологічне  відділення
Найменування Од. вим. Кількість

раствор Рингера 200мл фл 441
раствор Рингера-Лактатный  200 фл 539
рефортан 6% 0,500 фл 57
рукавички медичні латексні хірургічні стерильні  розм7 ,5 пара№1 пар 1335
рукавички медичні не стерильні  пар пар 1442
сангера розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 5мл в ампулі амп 30
система для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів шт. 395
скальпель стерильний одноразовий S-S 21 шт. 50
скальпель стерильний одноразовий S-S 22 шт. 59
стерофундин ISO розчин для інфузій по 500мл у контейнерах фл 3
термометр електронний медичний (простий) МТ 418 шт. 1
термометр медичний шт. 11
тивортин р-р 4,2% 100мл фл 2
тонометр Gamma 700К шт. 1
тонометр ВР AG 1-20 (манжета 22-32) шт. 1
тонометр ВР AG 1-20 (манжета 33-51) шт. 1
тонометр напівавтоматичний Dr.Frei M-150S шт. 1
трубка ендотрахіальна без манжети 2,5мм шт. 3
трубка ендотрахіальна без манжети 3,0мм шт. 5
трубка ендотрахіальна без манжети 3,5мм шт. 9
фенолфталеин (50гр.) шт. 1
формалин кг 0,99
фраксипарин 0,3 амп 4
хлоргексидин 0,05% 100мл фл фл 239
цефепим 1,0 фл 20
цефотаксим пор д/ин 1г фл фл 257
цефтриаксона натриева соль фл 1г фл 34
шовк хірургічний без голки шт. 9

шт. 497

шт. 28

шт. 463

шт. 308

шт. 669

эбрантил р-р  д/ін 5мг/мл 5мл амп 5
эуфилин 2% 5,0 амп 14

шприц 10мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 1мл U-100 луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з 
двома голками

шприц 2 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,6х32мм 
(23Gx1/4)

шприц 20 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 5 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,7х38мм 
(22Gx1/2)
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Дитяче відділення
Найменування Од. вим. Кількість

ORS (оральна регідраційна сіль), 20,5г/п саше 61
активированный уголь таб 250мг таб 32
аминокапроновая кислота5% 100мл фл 1
бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 17
вата медична гігієнічна н/ст. кг 0,2
глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по 200мл фл 35
декасан 0,200 фл 1
дексаметазон 4,0 % 1мл амп 9
диоксидин 1% 10мл амп 2
канпол пустышка динам.силик 6-18 LO 22/835 шт. 2
клейонка підкладна м. 37
лаферобион супп 150тис ЕД амп 5
метоклопромид 0,5% 2,0 амп 3
муколван 0,75% амп 2мл амп 11
натрия хлорид 0,9% 0,200 фл 37
новокаин 0,5% 200мл фл 3
подгузники Хаггис Классик 2 шт. 164
подгузники Хаггис Классик 3 шт. 238
подгузники Хаггис Классик 4 шт. 258
подгузники Хаггис Классик 5 шт. 155
ренальган 5мл амп 3
рукавички медичні не стерильні  пар пар 70
септил 70 %  спирт.р-р  відносна густина 0,885 кг. 0,5

шт. 4

тонометр ВР AG 1-20 (манжета 22-32) шт. 1
фармадекс капли глазные 0,1% 10мл фл 3
церукал 10мг 2мл амп 2
цефтриаксона натриева соль фл 1г фл 7
шприц одноразовый 10,0 шт. 130
шприц одноразовый 2 мл шт. 100
шприц одноразовый 2 мл шт. 319
шприц одноразовый 20,0 шт. 33
шприц одноразовый 5,0 мл шт. 100
шприц одноразовый 5,0 мл шт. 100
шприц одноразовый 5,0 мл шт. 55
эуфилин 2% 5,0 амп 5

система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних 
розчинів з пластиковою голкою
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Поліклініка м. Дергачі
Найменування Од. вим. Кількість

амп 1

імуноглобулін людський протиправцевий А0281 7006 30.06.2020 фл 20

уп. 6

аімафікс 1000  фактор коагуляції крові людини 9    серія 631701 31.05.2020р. МО 2000
автоматична шприц-ручка для інсуліну "Генсупен" уп. 5
аммиака р-р 10% 40мл фл 5
анальгин 50% 2,0 амп 27
антирабічний імуноглобулін (кінський/людський) фл 2
антитоксин правцевий амп 81
антитоксин проти зміїної отрути (природної) уп. 1
бетаферон ліоф.пор. по 0,3мг у фл у компл с 72085А 06/2019 фл 15
бинт гипсовый 20смх2,7м шт. 40
бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 92
бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 120
бинт марлевый мед. стерильный 7х14 шт. 50
відрізи марлеві медичні метр м. 916
вакцина верораб антирабическая доз
вакцина индираб доз 89
вата медична гігієнічна н/ст. кг 17,55
вимірювач артеріального тиску напівавтоматичний цифровий BP №1 Basic шт. 1
вимірювач артеріального тиску напівавтоматичний цифровий BP №2 Easy шт. 1
вимірювач артеріального тиску  автоматичний цифровий ВР А2 classik шт. 1
вимірювач артеріального тиску напівавтоматичний цифровий BP №1 Basic шт. 2
вимірювач артеріального тиску напівавтоматичний цифровий BP №2 Easy шт. 4
гравитон КР6-02 шт. 3
дексаметазон 4,0 % 1мл амп 11
делатест (110г) шт. 10
кетолонг 3% 1,0 амп 15
клейонка підкладна м. 2
корвалдин 25мл фл 1
костыли пар 2
кофеин  бензоат натрия 10% 1,0 амп 4
лидокаин 2% амп 146
магния сульфат 25% 5мл амп 72
маска 3-х  шаровая стерил на резинках шт. 400
метоклопромид 0,5% 2,0 амп 10
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 7
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 2
натрия хлорид 0,9% 0,200 фл 3
но-х-ша р-н д/ин 2% 2мл амп 40

МО 4000

октанін Ф 500 МО  серія К801В2204 т.пр.31.12.2020р. МО 17500
плівка Bermedi Dent XE 3х4 см 100арк лист 590
плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 30х40 см лист 1900
плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 24х30 см лист 855
плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 18х24 см лист 2950
пластир медичний на бавовняній основі 3х500 см шт. 8
презервативи чоловічі латексні 53(серія 1604061) шт. 540
прилад механічний для вимірювання артеріального тиску ВР AG-20, зі стетоскопом

шт. 1

проявитель Проминь (4л на 15 л р-ра) кан 15

МО 21500

імуноглобулін антирабічний (кінський) комплект 1 амп 5мл імуноглобуліну 
антирабічного та 1амп 1 мл імуноглобуліну антирабічного розведеного 1:100

індикатор хімічний одноразового застосування для контролю повітряної стерилізації 
ИКПС "Медтест"-180/60

октанін Ф 1000 МО порошок д/ін. по 1000МО у фл №1 разом з розч. К75А2202 
31.01.2021р.

рефакто АФ, ліоф.д/розч,/д/ін'є. по 1000МО у фл №1 у компл з розч по 4мл у 
поперед.наповн.шприці та стерильним набором серія W65607 30/08/2020
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Поліклініка м. Дергачі
Найменування Од. вим. Кількість

МО 9000

рукавички медичні латексні хірургічні стерильні  розм7 ,5 пара№1 пар 80
рукавички оглядові латексні нестер.припудрені Medikare  М пара пар 500

пар 450

сангера розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 5мл в ампулі амп 20
система для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів шт. 45

шт.

скальпель стерильний одноразовий S-S 21 шт. 40
скальпель стерильний одноразовий S-S 22 шт. 2
скальпель стерильний одноразовий S-S 11 шт. 8
термометр електронний медичний (простий) МТ 418 шт. 4
термометр медичний шт. 5
тонометор пулуавтоматический шт. 2
тонометор пулуавтоматический Rossmax MG 40 шт. 2
тонометр Gamma 700К шт. 2
тонометр ВР AG 1-20 (манжета 22-32) шт. 6
тонометр ВР АП 1-20 мех. со стетоскопом шт. 1
фенолфталеин (50гр.) шт. 1
фиксаж Онико для фотохимич.обработки мед.рентген.пленок (на 15л) шт. 16
фуросемид 1% 2,0 амп 31
хлоргексидин 0,05% 100мл фл фл 92
хлоропирамин  2% 1,0 амп 15

шт. 100

шт. 501

шт. 300

шт. 100

шт. 300

щіточка ендоцервікальна одноразова стерильна шт. 330

рефакто АФ, ліоф.д/розч,/д/ін'є. по 500МО у фл №1 у компл з розч по 4мл у 
поперед.наповн.шприці та стерильним набором W38991 31/08/2020

рукавички оглядові нітрилові (нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри) розмір 
М фіолетові

система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних 
розчинів з пластиковою голкою

шприц 10мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 2 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,6х32мм 
(23Gx1/4)

шприц 2 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,6х32мм 
(23Gx1/4)

шприц 20 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 5 мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,7х38мм 
(22Gx1/2)
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Фтизіатричний кабінет
Найменування Од. вим. Кількість

РІФ-ІЗОН таб таб 11300
изониазид 0,1 таб 9780
 лінезолф таб 600мг таб 60
изониазид сироп 0,200 фл 14
макокс 0,15 таб 560
 левомак по 500мг таб 390
 канамак-1000 фл 60
этамбутол 0,4 таб 3130
ізоніазід 0,3 таб 960
цоклосерил по 250мг таб 480
пайзіна по 0,5г таб 6390
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 Поліклініка смт. Солоницівка
Найменування Од. вим. Кількість

G проявник на 2,5л кан 30
G фиксатор на 2,5л кан 30

шт. 1000

шт. 1000

шт. 1000

уп. 2

шт. 1000

аммиака р-р 10% 40мл фл 3
бетаферон ліоф.пор. по 0,3мг у фл у компл с 72085А 06/2019 фл 27
бетфер 1а плюс фл 5
бинт марл. н/ст 7мх14см шт. 10
биосепт р-н д/зовн.заст.70% в.густ.0,887 кг. 3,548
биосепт р-н д/зовн.заст.96% в.густ.0,887 кг. 7,096
бриллиант.зеленого 1% спирт.р-р 20мл фл 5
вата медична гігієнічна н/ст. кг 5,3
вата медична гігроск.хірургічна нестер. кг. 2
дезінфікуючий засіб "ДЕЗЕКОН" 1л шт. 13
дезінфікуючий засіб "Максисан" 1л л 14
дезінфікуючий засіб "Неостерил" блакитний 1л шт. 11
дезінфікуючий засіб "Соліклор в гранулах" 1кг шт. 20
делатест (110г) шт. 26
дексаметазон 4,0 % 1мл амп 20
засіб "СТЕРИСИЛ" 1л л. 5
засіб "СТЕРИСИЛ" 1л шт. 2
кардіопапір ЛДТЗ 57*18 рул. 120
магния сульфат 25% 5мл амп 30
маска 3-х  шаровая стерил на резинках шт. 100
механічний вимірювач артеріального тиску Microllife BP AG1-20 шт. 2
плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 18х24 см лист 700
плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 24х30 см лист 800
плівка MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 30х40 см лист 800
проявник G 153 (на 2,5л) кан 8
рукавички медичні не стерильні  пар пар 280
рукавички оглядові латексні нестер.припудрені Medikare пара пар 500
фенолфталеин (50гр.) шт. 1
хлоропирамин  2% 1,0 амп 5

шт. 200

шт. 200

індикатор хімічний одноразового застосування для контролю парової стерилізації 
ИВС-"Медтест"-160/150 №1000

індикатор хімічний одноразового застосування для контролю паровоїї стерилізації 
ИКПС-"Медтест"-132/20 №1000

індикатор хімічний одноразового застосування для контролю повітряної стерилізації 
ИКПС "Медтест"-120/45

індикатор хімічний одноразового застосування для контролю повітряної стерилізації 
ИКПС "Медтест"-180/60

індикатор хімічний одноразового застосування для контролю повітряної стерилізації 
ИКПС "Медтест"-180/60

шприц 10мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм 
(21Gx1/2)

шприц 5 мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,7х38мм 
(22Gx1/2)
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 Терапевтичне відділення лікарні ім. П.М. Агеєнка с. Вільшани 
Найменування Од. вим. Кількість

інфулган розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл. фл 109
адреналина г/т 0,18% 1,0 амп 10
аминазин 2,5% 2 мл амп 15
аминокапроновая кислота 5 % 100 мл фл 27
анальгин 50% 2,0 амп 49
аскорбиновая кислота 5% 2мл амп 62
аспаркам 5% 10мл амп 11
атропин 0,1% 1мл амп 40
ацетилсалициловая кислота  таб. 500 мг таб 94
бензилбензоат 20% ємульия 50г фл 5
бензогексоний 2,5% 1мл амп 1
бинт марл. п/ст 7мх14см шт 12
биосепт р-н д/зовн.заст.70% в густ.0,887 кг. 4,435
вазелин медицинский кг. 0,2
валидол таб. 60 мг таб. 19
вата медична гігієнічна н/ст. кг. 0,9
верапамил 0,25% 2,0 амп 22
вода для иньекций 5мл амп 378
гепарин р/р д/ин 5000 МЕ фл 8 ,5
глюкоза 40% 20,0 амп 19
глюкоза р-н д/інф 50мг/мл по 200 мл фл 441
грелка шт 1
дексаметазон 4,0% 1мл амп 39
диалипон 3% 20 мл амп 5
диклофенак 2,5% 3,0 амп 25
димедрол 1% 1,0 амп 50
дофамин 4% 5мл амп 25
кальция глюконат 10,0 амп 43
кальция глюконат 5,0 амп 10
катетер в/в 20G уп. 73
катетер в/в 22G уп. 34
клейонка підкладна м. 29
клексан р-н для ін.10000 анти-Ха МО/мл по 4000 анти-Ха МО/0,4мл у шпр. шт 10
корвалол 25мл фл 1
коргликон 0,06% 1,0 амп 41
кордарон 150мг 3мл амп 2
кордиамин 2мл амп 20
кофеин бензоат натрия 10% 1,0 амп 10
ксефокам рапид фл. 8мг фл 1
лефлоцин 0,5% 100мл 25
магния сульфат 25% 5мл амп 99
маска 3-х шаровая стер на резинк. шт 350
мезатон 1% 1,0 амп 17
меропенем пор. д/ин р/ну 1г фл №1 фл 4
метоклопромид 0,5% 2,0 амп 73
метронидазол 100мл фл фл 73
механічний вимірювач артеріального тику Microllife BP AG1-20 шт 3
натрію гідрокарбонат, р-н для інфузій 40мг/мл по 100мл 4% 100мл фл 6
натрия тиосульфат 30% 5,0 амп 30
натрия хлорид 0,9% 0,200 фл 256
натрія хлорід0.9% . 400 фл 24
нитроглицерин амп 10
но-х-ша р-н д/ин 2% 2мл амп 73
новокаин 0,5% 5,0 амп 8
новокаинамид 10% 5мл. амп 7
нохшаверин 2% амп 8
перекись водорода 3% 40мл фл 5
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пирацетам 20% амп 37
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 Терапевтичне відділення лікарні ім. П.М. Агеєнка с. Вільшани 
Найменування Од. вим. Кількість

пластир медичний на бавовняній основі 3х500 см. шт. 16
платифилин 0,2% 1,0 амп 21
прозерин 0,05% 1мл амп 3
р-р Рингера 200 мл фл 273
р-р Рингера-Лактатный 200 мл фл 159
регидрон дозир. порошок  18,9г пак 4
ренальган 5мл амп 4
реополиглюкин 0,200 фл 32
рукавички медичні нестерильні пар 147
сангера р-н для ін. 100мг/мл по 5мл в амп амп 10
система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників шт. 307
сода-буфер 4,2% 100 мл. фл 103
строфантин 0,025% 1,0 амп 15
сульфокамфокаин амп 23
супрастин 20мг/мл 1мл амп 6
тахибен 5мг/мл по 10 мл амп 1
термометр медичний шт. 22
тиотриазолин 2,5% амп 10
тиоцетам 5мл амп 26
тонометр BP AG 1-20 mex, со стетоскопом шт. 1
тонометр напівавтоматичний Dr.Frei M-150S шт. 1
фраксипарин 0,3 амп 63
фуросемид 1% 2,0 амп 53
цефазолина натриева соль 1г фл 3
цефепим 1,0 фл 10
цефтриаксона натриева соль 1г фл 274
цианокобаламин 0,05% 1мл(В12) амп 72
шприц 10мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм шт. 285
шприц 2мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. З голкою 0,6х32мм шт. 493
шприц 1мл луєр трьохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,6х32мм шт. 82
шприц 20мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,8х38мм шт. 317
шприц 5мл луєр двохкомпонентний фн.однораз.застосув. з голкою 0,7х38мм шт. 417
етамзилат 12,5% 2,0 амп 36
еуфилин 2% 5,0 амп 82
катетер Фолєя №20 шт. 9
амоксіл К фл. 50
Гентаміцин амп 44
Тонометр А 10 Dr. Frei. шт. 2
Тонометр ВРА2 microlife шт. 1
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Стоматологичний кабінет поліклініка смт Вільшани
Дзеркало стоматологічне шт 10
Ручка для дзеркала шт 10
Шпатель для цементу шт 10
Щипці для видалення шт 3
Щипці для видалення нижніх третіх молярів шт 3
Щипці для видалення нижніх третіх молярів шт 2
Щипці для видалення перших і других молярів шт 3
Щипці для видалення перших і других молярів шт 1
Щипці для видалення верхніх малих корінних зубів шт 3
Щипці для видалення верхніх малих корінних зубів шт 1
Щипці для видалення верхніх молярів зліва та праворуч шт 1
Лотки стоматологические шт 20
Зонд Б шт 20
Пинцет стоматологический шт 20
Гладилка Б №1 штопфер шт 10
Гладилка Б №2 штопфер шт 20
Тримач для дзеркала шт 30
Дзеркало стоматолог. шт 36
Альфа-дент химический затверд.(28г) шт 2
Девит АРС (паста 3г) шт 2
Тамполат (дентин-паста),30г шт 3
DEPURAL NEO (75г) паста полірувальна шт 3
Гель протаравильний (37%)8г шт 9


