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Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 
інєкцій по 400 мг у 
комплекті з ампулою 
розчинника по 33,2 мл (вода 
для інєкцій)

Державний
бюджет

43 28.02. 2022

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 
інєкцій по 400 мг у  
комплекті з ампулою 
розчинника по 33,2 мл (вода 
для інєкцій)

Державний
бюджет

28 1.06.2022

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 
інєкцій по 400 мг у 
комплекті з ампулою 
розчинника по 33,2 мл (вода 
для інєкцій)

Державний
бюджет

7 31.10.2022

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 
інєкцій по 400 мг у 
комплекті з ампулою 
розчинника по 33,2 мл (вода 
для інєкцій)

Державний
бюджет

132 28.02.2023

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 
інєкцій по 400 мг у 
комплекті з ампулою 
розчинника по 33,2 мл (вода 
для інєкцій)

Державний
бюджет

26 30.04.2023

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 
інєкцій по 400 мг у 
комплекті з ампулою 
розчинника по 33,2 мл (вода 
для інєкцій)

Державний
бюджет

319 30.11.2023



Тайгецеклін Тігацил порошок для розчину для 
інфузій по 50 мг

Державний
бюджет

229 30.06. 2022

ванкоміцин ванкоміцин-
Фармекс

порошок для розчину для 
інфузій 500 мг

Державний
бюджет

64 01.10. 2023

Фосфоміцин Фосміцин порошок для розчину  для 
ін’єкцій по 2,0г,10фл з 
порошком у картонній 
коробці

Державний
бюджет

5 01.10.2021

Фосфоміцин Фосміцин порошок для розчину  для 
ін’єкцій по 2,0г,10фл з 
порошком у картонній 
коробці

Державний
бюджет

60 01.03.2022

меропенем Меробак порошок для приготування 
розчину для ін’єкцій, по 500мг 
у флаконах

Державний
бюджет

200 01.07.2024

меропенем Меробак порошок для приготування 
розчину для ін’єкцій, по 500мг 
у флаконах

Державний
бюджет

305 30.06.2023

колостиметат 
натрію

коломіцин 
ін’єкція 

порошок для розчину для 
ін’єкцій,          інфузій або 
інгаляцій по 2 000 000 МО

Державний 
бюджет

150 01.02.2023

колостиметат 
натрію

коломіцин 
ін’єкція 

порошок для розчину для 
ін’єкцій,          інфузій або 
інгаляцій по 2 000 000 МО

Державний 
бюджет

100 01.02.2023

іміпенем у 
комбінації з 
цилостатином      

Іміпенем/циластат
ин - віста 

порошок для приготування 
розчину для інфузій   по 
500мг/500мг;

Державний 
бюджет

183 30.06.2023

сульбактам
/цефоперазон

файтобакт порошок для розчину для 
ін’єкцій 1г

Державний 
бюджет

199 08.09.2022

піперацилін/тазоб
актам

ауротаз порошок для розчину для 
ін’єкцій 4,5г

Державний 
бюджет

100 01.02.2023

лінезолід Лінелід розчин для ін фузій 
600мг/300мл

Державний 
бюджет

321 01.02.2023

вориконазол вориконазол Віста порошок для розчину для ін 
фузій 200 мг

Державний 
бюджет

701 01.12.2023

Цефепім Цефікад порошок для р-ну для ін’єкцій 
по 1000мг

Державний 
бюджет

261 28.11.2022

Антитимоцитарн
ий глобулін 
кролячий

Тимоглобулін ліофілізований порошок для 
приготування концентрату 
для розчину для ін фузій по 
25 мг

Державний
бюджет

19 01.10. 2022



Антитимоцитарн
ий глобулін 
кролячий

Тимоглобулін ліофілізований порошок для 
приготування концентрату 
для розчину для ін фузій по 
25 мг

Державний
бюджет

30 31.10. 2021

Антитимоцитарн
ий глобулін 
кролячий

Тимоглобулін ліофілізований порошок для 
приготування концентрату 
для розчину для ін фузій по 
25 мг

Державний
бюджет

2 01.01.2023

Антитимоцитарн
ий глобулін 
кролячий

Тимоглобулін ліофілізований порошок для 
приготування концентрату 
для розчину для ін фузій по 
25 мг

Державний
бюджет

35 31.03.2023

Антитимоцитарн
ий глобулін 
кінський

АТГАМ концентрат для 
приготування розчину для 
інфузій  по 5мг/мл по 5 мл в 
ампулі

Державний
бюджет

20 28.02.2023

Антитимоцитарн
ий глобулін 
кінський

АТГАМ концентрат для 
приготування розчину для 
інфузій  по 5мг/мл по 5 мл в 
ампулі

Державний
бюджет

20 30.04.2023

Імуноглобулін 
людини 
нормальний для 
в/в введення 10%

Октагам  розчин для ін фузій 10% по 
50 мл

Державний
бюджет

140 30.11.2021

Імуноглобулін 
людини 
нормальний для 
в/в введення 10%

біовенмоно розчин для ін’єкцій  50 мл Державний
бюджет

189 01.11.2022

Імуноглобулін 
людини 
нормальний для 
в/в введення 10%

біовен розчин для інфузій 10%  50 
мл

Державний
бюджет

769 31.11.2023

кальцію фолінат лейкофозин розчин для ін’єкцій, 10мг/мл 
по 3 мл

Державний
бюджет

129 01.09.2022

кальцію фолінат кальцію фолінат розчин для ін’єкцій, 10мг/мл 
по 3 мл

Державний
бюджет

125 30.11.2022

МЕСНА Уромітексан розчин для інєкцій 100мг/мл 
по 4мл 400 мг  у ампулі

Державний
бюджет

810 01.10. 2024

МЕСНА Уромітексан розчин для інєкцій 100мг/мл 
по 4мл 400 мг  у ампулі

Державний
бюджет

1920 31.05. 2025



Ондансетрон Емесетрон розчин для інфузій 2мг/мл по
2мл у ампулі

Державний
бюджет

670 01.04.2023

Ондансетрон Емесетрон розчин для інфузій 2мг/мл по
2мл у ампулі

Державний
бюджет

10000 30.09.2023

Амфотеріцин – В 
ліпідний 
комплекс

Амфоліп суспензія для розчину для 
інфузій 5мг/мл по 10 мл у 
флаконі

Державний
бюджет

35 28.02.2023

Амфотеріцин – В 
ліпідний 
комплекс

Амфоліп суспензія для розчину для 
інфузій 5мг/мл по 10 мл у 
флаконі

Державний
бюджет

293 31.10.2023

Амфотеріцин – В 
ліпідний 
комплекс

Амфоліп суспензія для розчину для 
інфузій 5мг/мл по 10 мл у 
флаконі

Державний
бюджет

50 01.01.2024

інтраконазол орунгал розчин оральний 10 мг/мл 
150 мл

Державний
бюджет

90 31.01.2023

посаконазол Ноксафіл суспензія оральна 40мг/мл по
105 мл у флаконі з мірною 
ложечкою

Державний
бюджет

25 01.11. 2022

посаконазол Ноксафіл суспензія оральна 40мг/мл по
105 мл у флаконі з мірною 
ложечкою

Державний
бюджет

130 31.03.2023

Мікафунгін Мі камін порошок для приготування 
розчину для інфузій 50мг

Державний
бюджет

30 30.09.2022

Мікафунгін Мі камін порошок для приготування 
розчину для інфузій 100мг

Державний
бюджет

8 01.02.2022

Мікафунгін Мі камін порошок для приготування 
розчину для інфузій 100мг

Державний
бюджет

130 30.09.2022

Каспофунгін Кансідаз ліофізат для розчину для 
інфузій по 50 мг

Державний
бюджет

84 01.01.2022

Каспофунгін Кансідаз ліофізат для розчину для 
інфузій по 50 мг

Державний
бюджет

352 31.08.2022

вориконазол вориконазол
алвоген

таблетки вкриті плівковою 
оболонкою по 200 мг

Державний
бюджет

33 01.11. 2022

вориконазол вориконазол
віста

таблетки вкриті плівковою 
оболонкою по 200 мг

Державний
бюджет

410 30.09. 2023

Ленограстим граноцит ліофілізат для розчину для 
ін’єкцій по 33,6 млн

Державний
бюджет

492 31.03.2023

еритропоетин ретакрит розчин для ін’єкцій 10 000 
МО/мл

Державний 
бюджет

33 01.04.2022



еритропоетин ретакрит розчин для ін’єкцій 20 000 
МО/мл

Державний 
бюджет

53 01.10.2021

пег філграстим пег-філстим розчин для ін’єкцій 
6мг/0,6мл,по 0,6мл (6мг) у 
попередньо наповненому 
шприці

Державний
бюджет

50 30.11.2022

Грастим Грастим р-н для ін’єкцій 0,3мг/мл1мл Державний
бюджет

187 01.10.2022

еритропоетин гемакс ліофілізат для розчину для 
ін’єкцій, 40000 МО

Державний
бюджет

36 01.12.2021

ритуксимаб руксієнс концентрат для розчину для 
інфузій

Державний
бюджет

12 30.04.2022

тіогуанін ланвіс таблетки по 40 мг по 25 
таблеток у флаконі

Державний
бюджет

480 31.07. 2022

тіогуанін ланвіс таблетки по 40 мг по 25 
таблеток у флаконі

Державний
бюджет

575 31.03.2023

тіогуанін ланвіс таблетки по 40 мг по 25 
таблеток у флаконі

Державний
бюджет

1925 31.03.2025

6-меркаптопурін пури-нетол таблетки по 50 мг по 25 
таблеток у флаконі

Державний
бюджет

500 31.01. 2023

6-меркаптопурін пури-нетол таблетки по 50 мг по 25 
таблеток у флаконі

Державний
бюджет

875 31.10.2024

Гідрокортизон Солу кортеф порошок та розчинник для 
розчину для інєкцій по 100 
мг/2мл та 2мл розчинника

Державний
бюджет

60 01.01. 2022

Гідрокортизон Солу кортеф порошок та розчинник для 
розчину для інєкцій по 100 
мг/2мл та 2мл розчинника

Державний
бюджет

18 01.09.2022

Гідрокортизон Солу кортеф порошок та розчинник для 
розчину для інєкцій по 100 
мг/2мл та 2мл розчинника

Державний
бюджет

165 24.03.2025

Метилпреднізоло
н

Солу-медрол порошок та розчинник для р-
ну для ін’єкцій по 500мг.

Державний
бюджет

12 01.04. 2022

Метилпреднізоло
н

Солу-медрол порошок та розчинник для р-
ну для ін’єкцій по 500мг.

Державний
бюджет

3 01.08. 2023

Метилпреднізоло
н

Солу-медрол порошок та розчинник для р-
ну для ін’єкцій по 500мг.

Державний
бюджет

33 01.08.2024

Метилпреднізоло
н

Солу-медрол порошок та розчинник для р-
ну для ін’єкцій по 500мг.

Державний
бюджет

38 30.09.2024



Метотрексат Метотрексат
оріон

таблетки по 2,5мг. Державний
бюджет

305 01.03. 2022

Метотрексат Метотрексат
оріон

таблетки по 2,5мг. Державний
бюджет

300 01.01. 2023

аспарагиназа онканазе 5  ліофілізат для ін’єкцій 5000 
ОД

Державний 
бюджет

104 30.06.2022

аспарагиназа онканазе 10  ліофілізат для ін’єкцій 10000 
ОД

Державний 
бюджет

25 30.06.2022

Доптолів Даптолів ліофілізат для ін’єкцій 350 мг Державний 
бюджет

20 31.03.2023

Онкоспар Онкоспар ліофілізат для ін’єкцій 3750 
МО/мл

Державний 
бюджет

27 31.07.2023

Цисплатин Цисплатин
ЕБЕВЕ

концентрат для розчину для 
інфузій, 0,5мг/мл по 100 мл 
(50мг)

Державний
бюджет

13 27.11. 2022

карбоплатин карбоплатин
тева

концентрат для розчину для 
інфузій, 10мг/мл по  мл 
(50мг)

Державний
бюджет

449 01.10.2022

етапозид етапозид концентрат для розчину для 
інфузій200мг/10 мл

Державний
бюджет

35 19.09.2022

етапозид етапозид концентрат для розчину для 
інфузій200мг/10 мл

Державний
бюджет

6 28.11.2022

етапозид етапозид концентрат для розчину для 
інфузій200мг/10 мл

Державний
бюджет

200 12.11.2023

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 
інєкцій по 1,0г

Державний
бюджет

22 01.10. 2021

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 
інєкцій по 1,0г

Державний
бюджет

7 01.05. 2022

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 
інєкцій по 1,0г

Державний
бюджет

30 01.02. 2023

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 
інєкцій по 1,0г

Державний
бюджет

120 30.09. 2023

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 
інєкцій по 200 мг

Державний
бюджет

20 01.03. 2023

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 
інєкцій по 200 мг

Державний
бюджет

100 30.04.2023

ідарубіцин заведос ліофілізат для розчину для 
інфузій 5 мг

Державний
бюджет

10 30.06.2023



аспарагіназа спектріла порошок для концентрату  
для розчину для інфузій по 
10000 ОД

Державний
бюджет

44 30.11. 2022

гемцитабін гемтеро ліофілізат для розчину для 
інфузій 40 мг/мл по 25 мл 
(1000 мг) 

Державний
бюджет

20 01.10. 2023

прокарбазин глокарбазин капсули 50 мг Державний
бюджет

40 31.01.2023

прокарбазин глокарбазин капсули 50 мг Державний
бюджет

200 31.05.2024

Метотрексат Метотрексат-
Тева

розчин для інєкцій 10мг/мл 
по 10мл 1000 мг  у флаконі

Державний
бюджет

16 01.06.2022

Метотрексат Метотрексат-
ебеве

розчин для інєкцій 10мг/мл 
по 10мл 1000 мг  у флаконі

Державний
бюджет

82 28.01.2024

Метотрексат Метотрексат-
ЕБЕВЕ

розчин для інєкцій 10мг/мл 
по 5мл 50 мг у флаконі

Державний
бюджет

6 14.02.2023

Метотрексат Метотрексат-
ЕБЕВЕ

розчин для інєкцій 10мг/мл 
по 5мл 50 мг у флаконі

Державний
бюджет

147 21.10.2022

Метотрексат Метотрексат-
ЕБЕВЕ

розчин для інєкцій 100мг/мл 
по 50мл 5000 мг  у флаконі

Державний
бюджет

5 07.02.2023

Метотрексат Метотрексат-
ЕБЕВЕ

розчин для інєкцій 100мг/мл 
по 50мл 5000 мг  у флаконі

Державний
бюджет

4 29.01. 2022

ритуксимаб риксатон концентрат для розчину для 
ін фузій 10мг/мл по 10 мл 
(100мг) у флаконі

Державний
бюджет

20 30.11. 2021

ритуксимаб риксатон концентрат для розчину для 
ін фузій 10мг/мл по 10 мл 
(100мг) у флаконі

Державний
бюджет

8 31.01. 2023

ритуксимаб риксатон концентрат для розчину для 
ін фузій 10мг/мл по 50 мл 
(500мг) у флаконі

Державний
бюджет

9 31.01. 2022

ритуксимаб риксатон концентрат для розчину для 
інфузій 10мг/мл по 50 мл 
(500мг) у флаконі

Державний
бюджет

1 30.04. 2023

Метотрексат Метотрексат-
Тева 

розчин для ін’єкцій 25мг/мл 
по 2мл  у флаконі

Державний
бюджет

25 01.09.2021

Метотрексат Метотрексат-
Тева 

розчин для ін’єкцій 25мг/мл 
по 2мл  у флаконі

Державний
бюджет

153 01.10.2022



Дактиномыцин космеген лыовак порошок для розчину для 
ін’єкцій 0,5мг/500 мкг

Державний
бюджет

50 01.09.2023

Доксорубіцин Доксорубіцин
Ебеве

концентрат для розчину для 
інфузій, 2мг/мл по 25 мл (50 
мг)

Державний
бюджет

6 03.12. 2021

топотекан Гікамтін концентрат для розчину для 
інфузій 4мг

Державний
бюджет

6 30.11.2022

Іринотекан Іринотекан концентрат для 
приготування розчину для 
інф. 20 мг/мл по      2 мл/40мг

Державний
бюджет

2 19.02. 2022

Іринотекан Іринотекан
амакса

концентрат для 
приготування розчину для 
інф. 20 мг/мл по         2 мл/40 
мг

Державний
бюджет

47 01.11. 2021

Іринотекан Іринотекан
амакса

концентрат для 
приготування розчину для 
інф. 20 мг/мл по         2 мл/40 
мг

Державний
бюджет

33 01.09.2023

іфосфамід холоксан порошок для розчину для 
ін’єкцій 1,0 у флаконі

Державний
бюджет

21 01.10. 2024

іфосфамід холоксан порошок для розчину для 
ін’єкцій 1,0 у флаконі

Державний
бюджет

61 01.03. 2025

іфосфамід холоксан порошок для розчину для 
ін’єкцій 1,0 у флаконі

Державний
бюджет

94 30.09.2025

доксорубіцин Доксорубіцин
Амакса

концентрат для розчину для 
інфузій, 2мг/мл по 25 мл (50 
мг)

Державний
бюджет

1 01.01. 2022

доксорубіцин Доксорубіцин
Амакса

концентрат для розчину для 
інфузій, 2мг/мл по 5 мл (10 
мг)

Державний
бюджет

17 01.07.2022

темодал гліозомід капсули по 20 мг Державний
бюджет

10 31.12.2021

темодал гліозомід капсули по 20 мг Державний
бюджет

320 31.08.2022

темозоломід темодал порошок для розчину для ін 
фузій по 100 мг

Державний
бюджет

6 01.09. 2022

темозоломід темодал порошок для розчину для ін 
фузій по 100 мг

Державний
бюджет

20 01.05. 2023

темозоломід темодал порошок для розчину для ін Державний 86 01.01. 2024



фузій по 100 мг бюджет

темозоломід темодал порошок для розчину для ін 
фузій по 100 мг

Державний
бюджет

106 30.06.2024

темозоломід темодал капсули по 100 мг Державний
бюджет

100 31.08.2022

темодал Гліозомід капсули по 100мг,по 1 кап. у 
соше;по 5 соше у пачці з 
картону

Державний
бюджет

60 31.12.2021

темодал Гліозомід капсули по 100мг,по 1 кап. у 
соше;по 5 соше у пачці з 
картону

Державний
бюджет

100 31.08.22

Іматиніб іматеро таблетки, вкриті плівковою 
оболонкою 100 мг

Державний
бюджет

1400 03.11.2022

ганцикловір ганцикловір
фармекс

ліофілізат для розчину для ін
фузій по 500 мг

Державний
бюджет

8 01.02.2023

ганцикловір ганцикловір
фармекс

ліофілізат для розчину для ін
фузій по 500 мг

Державний
бюджет

57 30.09.2023

нілотиніб тасигна капсули по 200 мг Державний
бюджет

336 31.05.2023

цитарабін цитозар ліофілізат для розчину для ін
фузій по 100 мг

Державний 
бюджет

89 31.05.2025

цитарабін цитозар ліофілізат для розчину для ін
фузій по 1000 мг

Державний 
бюджет

13 31.05.2025

Іматиніб іматеро таблетки, вкриті плівковою 
оболонкою 400 мг

Державний
бюджет

400 13.11.2022

Циклоспорин екворал капсули мякі по 100 мг по 10 
капсул у блістері по 5 
блістерів

Державний
бюджет

460 01.09. 2021

циклоспорин сандимун неорал розчин оральний 100мг/мл 50
мл

Державний
бюджет

20 30.11.2022

циклоспорин сандимун неорал концентрат для розчину для 
інфузій 50мг/мл по 1мл

Державний
бюджет

100 31.10.2024

Іматиніб Неопакс таблетки вкриті плівковою 
оболонкою по 100 мг

Державний
бюджет

480 01.09.2022

Ломустин Ломустин
МЕДАК

капсули по 40 мг Державний
бюджет

2 18.03. 2022

ізотретиноїн роаккутан капсули по 20 мг Державний
бюджет

240 01.02. 2022



ізотретиноїн роаккутан капсули по 20 мг Державний
бюджет

480 01.03.2023

ізотретиноїн роаккутан капсули по 10 мг Державний
бюджет

330 01.03.2023

Програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом 

«Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей хворих на онкологічні та

онкогематологічні захворювання «Медичні вироби» КПКВК2301400

Гематологічне відділення

Торговельна

назва

назва діючої

речовини

форма випуску та дозування джерело

отримання

наявна

кіл-ть

термін

придат.
медичний виріб 
біоп. 10 плюс 
ВSPF для 
лейкопродукції 
тромбоцитів

Державний

бюджет
40

28.02.2023

медичний виріб 
біоп. 10 плюс 
ВSPF для 
лейкопродукції 
тромбоцитів

Державний

бюджет
34 31.08.2023

Фільтр 
д/інф.intrapur 
0,2mcm

Державний

бюджет
310 14.08.2025

Катетер certofіx 
S720 7 F

Державний

бюджет
9 01.05.2024

Катетер certofіx 
S720

Державний
бюджет 1 01.09.2024

Катетер Certofix 
F 5 S 513

Державний
бюджет 17 01.08.2025

Катетер Certofix 
F 5 S 513

Державний
бюджет 4 01.08.2024

Катетер Certofix 
F 5 S 513

Державний
бюджет 26 01.11.2024

катетер з 
туннельною 
голкою Lifecath- 
Biflux

Державний
бюджет 20 05.11.2025

набір для 
катетеризації 
центральних вен 
одноразового 
застосування 
двоходовий

Державний
бюджет

25 01.06.2023



TURBO-JECT» 
набір центрального
венозного катетера 
переферично-
встановлюваного 
двохпросвітний 4 
Fr. 60cм. У 
кількості 7

Державний
бюджет

7 25.01.2023

TURBO-JECT» 
набір центрального
венозного катетера 
переферично-
встановлюваного 
двохпросвітний 4 
Fr. 60cм. У 
кількості 7

Державний
бюджет

9 11.12.2022

Програма   КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм

та комплексних заходів програмного характеру»  за напрямом  «Лікарські засоби для

забезпечення дітей, хворих на гемофілію типу А або В або хворобу Віллебранда»

Гематологічне відділення на 06.08.2021
Торговельна

назва

назва діючої

речовини

форма випуску та

дозування

джерело

отримання

наявн

а кіл-

ть

термін

придат.

Фейба білок плазми
людини

порошок та розчинник для 
ін’єкцій по 1000 ОД, 1 
флакон з порошком у 
комплекті з 1 флаконом з 
розчинником (вода для 
ін’єкцій) по 20 мл разом з 
пристосуванням  для 
розведення ВАХJECT ІІ 
Хай Флоу та набором для 
введення (1разовий шприц,
1разова голка, 1 голка 
метелик) у коробці

Державний 
бюджет

120 31.08.
2022

Фейба білок плазми
людини

порошок та розчинник для 
розчину для ін’єкцій по 1000 
Од, порошок                              
у флаконах та  розчинником 
(вода для ін’єкцій) по 20 мл у 
флаконах; по 1 флакону           
з порошком у комплекті з 1 
флаконом з розчинником та 

Державний
бюджет

51 31.10.2022



пристосуванням для 
розведення ВАХJECT II Хай 
Флоу та набором для 
введення (1 одноразовий 
шприц, 1 одноразова голка, 1 
голка-метелик) у коробці

Фейба білок плазми
людини

порошок та розчинник для 
ін’єкцій по 500 ОД, 1 
флакон з порошком у 
комплекті з 1 флаконом з 
розчинником (вода для 
ін’єкцій) по 20 мл разом з 
пристосуванням  для 
розведення ВАХJECT ІІ 
Хай Флоу та набором для 
введення (1разовий шприц,
1разова голка, 1 голка 
метелик) у коробці

Державний 
бюджет

27 30.07.
2022

Фейба білок плазми
людини

порошок та розчинник для 
розчину для ін’єкцій по 500 
Од, порошок                              
у флаконах та  розчинником 
(вода для ін’єкцій) по 20 мл у 
флаконах; по 1 флакону           
з порошком у комплекті з 1 
флаконом з розчинником та 
пристосуванням для 
розведення ВАХJECT II Хай 
Флоу та набором для 
введення (1 одноразовий 
шприц, 1 одноразова голка, 1 
голка-метелик) у коробці

Державний
бюджет

147 31.10.2022

Фейба білок плазми
людини

порошок та розчинник для 
розчину для ін’єкцій по 500 
Од, порошок                              
у флаконах та  розчинником 
(вода для ін’єкцій) по 20 мл у 
флаконах; по 1 флакону           
з порошком у комплекті з 1 
флаконом з розчинником та 
пристосуванням для 
розведення ВАХJECT II Хай 
Флоу та набором для 
введення (1 одноразовий 
шприц, 1 одноразова голка, 1 
голка-метелик) у коробці

Державний
бюджет

3 31.10.2022

 Фактор VIII 
коагуляції крові 
людини (плазмовий) 
в кількості 193

ЕМОКЛОТ  порошок та розчинник для 
розчину для інфузій, 1000 МО/10
мл; флакон № 1 з порошком по 
1000 МО  у комплекті з 
розчинником (вода для ін`єкцій) 
по 10 мл у флаконі № 1 та 
набором для розчинення і 
введення у картонній коробці

Державний
бюджет

193 31.08.2023

Рефакто фактор коагуляції
крові VIIІ

ліофізат для розчину для 
ін’єкцій по 1000 МО

Державний
бюджет

29 28.02.
2022

Рефакто фактор коагуляції
крові VIIІ

ліофізат для розчину для 
ін’єкцій по 1000 МО

Державний
бюджет

26 31.05.
2022



Вілате фактор коагуляції
крові VIIІ

порошок та розчинник для 
розчину  для ін’єкцій 1000 
МО

Державний
бюджет

88 31.10.
2023

Вілате фактор коагуляції
крові VIIІ

порошок та розчинник для 
розчину  для ін’єкцій 1000 
МО

Державний
бюджет

4 30.10.
2022

еміцизумаб гемлібра розчин для ін’єкцій по 
150мг/мл; по0,7мл (105мг)

Державний
бюджет

13 31.10. 2022

фактор коагуляції
крові людиниVIIІ
та фактор 
Віллебранда 
людини

Імунат порошок  та  розчинник  для
розчину для ін’єкцій по 1000/750
МО;  1  флакон  з  порошком  у
комплекті  з  1  флаконом
розчинника  (вода  для  ін’єкцій)
по  5  мл  та  набором  для
розчинення і введення у коробці

Державний
бюджет

252 31.08.2022

октанат фактор VIIІ
коагуляції крові

людини
(плазмовий) 

порошокдля розчину для 
ін’єкцій по 500 МО/мл

Державний
бюджет

28 31.12.
2021

октанат фактор VIIІ
коагуляції крові

людини
(плазмовий) 

порошокдля розчину для 
ін’єкцій по 50 0МО/мл

Державний
бюджет

67 31.08.2022

фактор коагуляції
крові людиниVIIІ
та фактор 
Віллебранда 
людини

Імунат порошок  та  розчинник  для
розчину для ін’єкцій по 500/375
МО;  1  флакон  з  порошком  у
комплекті  з  1  флаконом
розчинника  (вода  для  ін’єкцій)
по  5  мл  та  набором  для
розчинення і введення у коробці

Державний
бюджет

255 31.10.2022

Ново севен рекомбінат
фактору згортання

крові VII-а

порошок для розчину 2 мг(100 
КМО) у флаконі  і розчинник для
ін’єкцій у попередньо  
заповненому шприцу

Державний
бюджет

25 01.05.2023

Ново севен рекомбінат
фактору згортання

крові VII-а

порошок для розчину 5 
мг(250 КМО) у флаконі  і 
розчинник для ін’єкцій у 
попередньо  заповненому 
шприцу

Державний
бюджет

1 31.05. 2022

Ново севен рекомбінат
фактору згортання

крові VII-а

порошок для розчину 5 
мг(250 КМО) у флаконі  і 
розчинник для ін’єкцій у 
попередньо  заповненому 
шприцу

Державний
бюджет

17 01.02. 2023

Ново севен рекомбінат
фактору згортання

крові VII-а

порошок для розчину 5 
мг(250 КМО) у флаконі  і 
розчинник для ін’єкцій у 
попередньо  заповненому 
шприцу

Державний
бюджет

15 28.02. 2023

десмопресін октостим розчин для ін’єкцій по 
15мкг/мл; по1 мл 

Державний
бюджет

10 31.05. 2024

Риксубіс фактор ІX
коагуляції крові

людини

порошок з розчинником 
для розчину для ін’єкцій 
500 МО

Державний
бюджет

84 30.09.2023



Риксубіс фактор ІX
коагуляції крові

людини

порошок з розчинником 
для розчину для ін’єкцій 
500 МО

Державний
бюджет

164 31.10.2023

новоейт фактор VIIІ
коагуляції крові

людини
(рекомбінантний)

порошок для розчину для 
ін’єкцій 500 МО

Державний
бюджет

131 31.07.2023

новоейт фактор VIIІ
коагуляції крові

людини
(рекомбінантний)

порошок для розчину для 
ін’єкцій 1500 МО

Державний
бюджет

140 31.05.2023

новоейт фактор VIIІ
коагуляції крові

людини
(рекомбінантний)

порошок для розчину для 
ін’єкцій 250 МО

Державний
бюджет

166 30.04.2023

новоейт фактор VIIІ
коагуляції крові

людини
(рекомбінантний)

порошок для розчину для 
ін’єкцій 1000 МО

Державний
бюджет

123 30.06.2023


