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№
з/п

Фармак 
отерапев 

тична 
група, 
до якої 
входить 
діюча 

речовин 
а

(речовин
и)

лікарськ
ого

засобу
(код

АТХ)

Торгова ( 
патентова 

на) 
назва 

лікарсько 
го засобу

Міжнарод
на

непатенто 
вана 
назва 

лікарсько 
го засобу

Форма
випуску

Опис
предмета
закупівлі

Кільк
ість
доз

Ціна Сума

1 С01С А24 Адреналін Epinephrine Розчин д/ін. 
1.8 мг/мл по 
1 мл №10 в 
амп.

1 мл розчину
містить
епінефрину
гідротартрату
(адреналіну
тартрату) 1,8
мг
(зберігати при
кімнатній
температурті)

Зуп. 102,5 307,50
Грн.

2 N02B В02 Анальгін Metamizole
sodium

Розчин д/і 1 
мл №10 в 
амп.

1 мл розчину
містить
метамізолу
натрію
(анальгіну)
500 мг;

Зуп. 39.5 118,50
грн.



N02B А01 Кислота
ацетилсалі
цилова

АсепІБаНсу 
Ііс асісі

Табл. по 500 
мг №10

1 таблетка 
містить 
кислоти 
ацетилсаліцил 
ової(у
перерахуванні 
на 100 % 
речовину)500 
мг;

допоміжні
речовини:
целюлоза
мікрокристалі
чна, натрію
кроскармелоз
а, кремнію
діоксид
колоїдний
безводний
(аеросил),
магнію
стеарат,
ароматизатор
лимон,
кислота
лимонна
безводна

4уп. 9.3 37.20грн

С07АА05 Анаприлін Propranolol; по 10 
таблеток у 
блістері, по 
5 блістерів у 
картонній 
коробці

1 таблетка 
містить 
пропранололу 
гідрохлориду 
10 мг;
Засоби, шо 
впливають на 
серцево- 
судинну 
систему. 
Неселективні 
блокатори Р- 
адренорецепт 
орів._________

луп. 30,0 90,00 грн.

С04А Х31 Дибазол Bendazolu
m

по 1 мл в 1 мл розчину
ампулі; по з містить
ампул V бендазолу
контурній (дибазолу)
чарунковій 0,01 г (10 мг);
упаковці; по допоміжні
2 контурні речовини:
чарункові спирт
упаковки у етиловии
пачці; по 1 96%, гліцерин
мл в ампулі дистильовани
по 10 ампул и, кислота
у коробці хлористоводн

ІЗуп 94,0 1222 грн.



W

ева. вода для 
ін'єкцій.

----------------------------------

5 МОЇ А EOl Ібунорм
бебі

Ibuprofen Суспензія 
op. 100 мг/5 
мл по 100 мл 
во флак.

Суспензія ор. 
100 мг/5 мл 
по 100 мл во 
флак.
5 мл суспензії 
містять 100 мг 
ібупрофену;

допоміжні
речовини:
гіпромелоза,
ксантанова
камедь,
гліцерин,
натрію
бензоат
(Е 211),
мальтитол
рідкий.
натрію
цитрат,
кислоти
лимонної
моногідрат,
сахарин
натрію,
натрію
хлорид,
ароматизатор,
вода очищена.

7фл. 51.20 358,40 грн.

6 MOlAEOl Ібупрофен Ibuprofen таблетки, п/о 
по 200 мг 
№50(10x5)

Ібупрофену 
200 мг;

допоміжні 
речовини: кро 
хмать
картопляний,
магнію
стеарат,
повідон,
опатрай II
рожевий
85Е34660
(суміш
речовин:
спирт
полівініловий,
титану
діоксид Е 171,

4уп. 47,50 190,00грн.



г

поліетиленглі 
коль 3350. 
тальк.
кармоїзин Е 
122, жовтий 
захід FCF Е 
110).

1 R03AC02 Сальбутам 
ол аерозоль 
д/инг., доз. 
100

Salbutamol Аерозоль 
д/інг., доз.
100 мкг/доза 
по 200 доз в 
баллон.

Доза містить 
сальбутамолу 
100 мкг (у 
формі
сальбутамолу 
сульфату); 
допоміжна 
речовина: про 
пелент HFA 
134а.

5фл 58,08 290,40 грн.

8 R03AC02 Вентолін
небули

Salbutamol по 2,5 мл у 
небулі; по 10 
небул у 
пакетику з 
алюмінієвої 
фольги; по 4 
пакетика в 
картонній 
упаковці з 
маркування 
м
українською
мовою

1 небула 
містить: 2,5 
мг
сальбутамолу 
(у формі 
сальбутамолу 
сульфату);.

Іуп. 509,00 509,00грн.

9 В05СХ01 Глюкоза 
розчин 
д/ин. 40 %

Glucose розчин д/ін. 
40%  по 10 
мл №10 в 
амп.

1 мл
препарату 
містить 
глюкози 
моногідрат 
0,4 г у
перерахуванні 
на глюкозу 
безводну;

допоміжні 
речовини: ОД 
М розчин 
кислоти 
хлористоводн 
евої, натрію 
хлорид, вода 
для ін’єкцій

2
уп.

84,7 169,40 грн.



г.
Н02А В02 Дексаметаз

он
Dexamethas
one

розчин д/ін. 
4 мг/1 мл по 
1 мл №5 
(1x5) в амп.

1 мл розчину 
для ін'єкцій 
містить 4 мг 
дексаметазон 
у фосфату у 
вигляді 
дексаметазон 
у натрію 
фосфату;

допоміжні 
речовини: 
гліцерин, 
динатрію 
едетат, натрію 
гідрофосфат 
дигідрат, вода 
для ін’єкцій.

21уп. 23.40 491.40 грн.

11 M01AB05 Диклофена
к

Diclofenac розчин д/ін. 
25 мг/мл по 
3 мл №5 в 
амп.

1 мл розчину 
містить 25 мг 
диклофенаку 
натрію;

допоміжні 
речовини: ман 
іт (Е 421), 
натрію
метабісульфіт 
(Е 223), 
пропіленгліко 
ль. спирт 
бензиловий, 
натрію 
гідроксид, 
вода для 
ін’єкцій.

8уп. 31,25 250,00 грн.

12 A03AD02 Дротавери
н

Drotaverine розчин д/ін. 
20 мг/мл по 
2 мл №20 
(5x4) в амп

мл препарату 
містить 
дротаверину 
гідрохлориду 
(У
перерахуванні 
на 100 % 
безводну та 
вільну від 
етанолу 
речовину)20 
мг;

допоміжні 
речовини: ета 
нол 96 %,

4уп 120,0 480,00 грн.



х
натрію
метабісульфіт 
(Е 223), вода 
для ін'єкцій.

13 С09АА01 Каптоприл Сарїоргії таблетки по 
25 мг №20 
(10x2)

1 таблетка 
містить 
каптоприлу, у 
перерахуванні 
на 100% 
речовину -  
25 мг;

допоміжні 
речовини: кро 
хмаль
картопляний;
лактоза,
моногідрат;
повідон;
кальцію
стеарат;
кремнію
ді оксид
колоїдний
безводний.

Юуп. 48.40 484,00 грн.

14 В01АС04 Клопідогре
ль

Сіорісіоегеї таблетки, п/о 
по 75 мг 
№30(10x3)

1 таблетка
містить
клопідогрелю
бісульфату
(клопідогрел
ю
гідросульфату 
) У
перерахуванні
на
клопідогрель 
75 мг;

допоміжні 
речовини: лак 
тоза,
моногідрат;
крохмаль
кукурудзяний
; целюлоза
мікрокристалі
чна (Е 460);
макрогол
(поліетиленгл
іколь 1500) (Е
1521); натрію
кроскармелоз

4 уп. 48,3 193,20 грн.



X -

а: кальцію
стеарат;
метилцелюлоз
а (Е 461);
титану
діоксид (Е
171).

15 В05Х А05 Магнію
сульфат

Magnesium
sulfate

розчин д/ін. 
250 мг/мл по 
5 мл №10 в 
амп.

Імл розчину 
містить 
магнію 
сульфату 
гептагідрату 
250 мг;

допоміжна 
речовина: нат 
рію
гідроксид, 
кислота 
хлористоводн 
ева розведена, 
вода для 
ін'єкцій.

2уп. 23,4 46,80 грн.

16 В05Х АОЗ Натрію
хлорид.

Sodium
chloride

розчин 
д/інф. 0.9 % 
по 200 мл в 
пластиковом 
у конт.

1 мл розчину 
містить 
натрію 
хлориду 9.0 
мг;

Оопоміжна 
речовина: вод 
а для ін’єкцій.

27
флак.

21,78 588,06 грн.

17 В05Х АОЗ Натрію
хлорид

Sodium
chloride

розчин д/ін. 
0.9%  по 10 
мл №10 
(5x2) в амп

1 мл розчину 
містить 
натрію 
хлориду 9,0 
мг;

допоміжна 
речовина: вод 
а для ін’єкцій.

8уп 20,90 167 ,20 
грн.

18 C01DA02 Нітрогліце
рин

Nitroglyceri
n

таблетки 
сублингв. по 
0.5 мг №40 в 
бан.

1 таблетка 
містить 0,5 мг 
нітрогліцерин
у;
допоміжні 
речовини: лак

2уп. 10,00 20,00 грн.



тоза,
моногідрат:
крохмаль
картопляний:
цукор;
кросповідон;
магнію
стеарат.

19 N02B Е01 Парацетам
0Л

Paracetamol таблетки по 
200 мг №10

1 таблетка 
містить 
парацетамолу 
200 мг;

допоміжні 
речовини: кро 
хмаль
картопляний,
кальцію
стеарат,
кремнію
діоксид
колоїдний
безводний,
гідроксипропі
лметилцелюл
оза.

Зуп. 9,8 29,40 грн.

20 N02B E01 Парацетам
ол
таблетки 
по 500 мг 
№10

Paracetamol таблетки по 
500 мг №10

1 таблетка 
містить: 
парацетамолу 
500 мг;

допоміжні 
речовини: кро 
хмаль
прежелатиніз 
ований, 
повідон, 
целюлоза 
мікро кристалі 
чна, нагрію 
кроскармелоз 
а. кальцію 
стеарат.

9уп. 20,00 180,00 грн.

21 N02B E01 Парацетам 
ол сироп 
для дітей

Paracetamol сироп 120 
мг/5 мл по 
100 мл во 
флак.

мл сиропу 
містить 
парацетамолу 
120 мг;

допоміжні

7фл. 33,21 232,47 грн.



речовини: сор 
біт (Е 420), 
гліцерин (Е 
422),
пропіленгліко 
ль (Е
1520), метилп 
арабен (Е 
218),
пропілпарабе 
н (Е 216), 
тропеолін О, 
ароматизатор, 
вода очищена.

22 С08СА05 Фармадипі
н

nifedipine; Краплі 
оральні 2% 
по 25 мл у 
флаконі; по 
1 флакону в 
пачці з 
картону з 
маркування 
м
українською
та
російською
мовами

1 мл розчину 
містить 
ніфедипіну у 
перерахуванні 
на 100 % суху 
речовину 20 
мг (30 
крапель); 
допоміжні 
речовини: пол 
іетиленглікол 
ь 400 ,етанол 
96 %.

4фл. 50,82 203,28 гри.

23 С03С AOl Фуросемід Furosemide таблетки по 
40 мг №50 
(10x5)

1 таблетка 
містить 
фуросеміду у 
перерахуванні 
на 100 % суху 
речовину -  40 
мг;

допоміжні 
речовини: кро 
хмаль
кукурудзяний 
, целюлоза 
мікрокристалі 
чна, магнію 
стеарат, 
повідон, 
поліетиленглі 
коль
(макроголи),
лактози
моногідрат.

2 уп. 51,00 102,00 грн.



«

24 С10АА01 Симвастат
ин

БітуазіаПп таблетки, 
п/о по 40 мг 
№28(14x2)

1,2,3,7,8,8а-
гексагідро-
3,7-диметил-
8-[2-
(тетрагідро-4- 
гідрокси-6- 
ОКСО-2Н- 
піран- 2- 
іл)етил]-1- 
нафталеніл- 
2,2-
диметилбутан
оат;

Зуп. 74.76 224.28 грн.

25 А04А А01 Ондансетр
он

Опсіашеїто
п

розчин д/ін. 
2 мг/мл по 4 
мл №5 в 
амп.

мл препарату
містить
ондансетрону
гідрохлориду
дигідрату (у
перерахуванні
на
ондансетрон) 
-  2 мг;

допоміжні 
речовини: кис 
лота лимонна 
моногідрат, 
натрію 
цитрат, 
натрію 
хлорид, вода 
для ін'єкцій.

2уп. 260,15 520,30 грн.

26 І106АА02 Димедрол ГЗі рЬепИус! г 
ашіпе

розчин для 
ін'єкцій 
10 мг/мл, по 
1 мл в 
ампулі.

Антигістамін 
ний засіб для 
системного 
застосування.

1 мл розчину 
містить 
дифенгідрамі 
ну - 10.0 мг

Зуп. 19,0 57,00 грн.

Загальна сума закупівлі 7561,79 (Сім тисяч п’ятсот шістдесят одна грн. 79коп .)

Медичний директор 

Сестра медична гойб$на 

Сестра мед.ЗПСМ

Ткаченко Ю.С. 

Алексенко В.В. 

Донська 0 .0 .


