
Наявні імунобіологічні препарати, лікарські засоби та вироби медичного 

призначення у розрізі окремих держаних централізованих програм та 

заходів програмного характеру  

станом на 20.12.2021 року 
 

 

Торговельна 

назва 

назва діючої 

речовини 

форма випуску та 

дозування 

джерело 

отримання 

наявна 

кіл-ть 

термін 

придат. 

Програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом  

«Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч» КПКВК2301400 

Відділення для дітей з ураженням ЦНС та порушення психіки 

Ботокс Ботулінічний 

токсин типу А 

Порошок для розчину для 

ін’єкцій 100 ОД 
Державний 

бюджет 

43 12.2022 

Програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом  

«Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, 

з шизофренії, афектними розладами, гіперкинетичними розладами» КПКВК2301400 

Відділення з надання психіатричної допомоги  дітям області при консультативній 

поліклініці 

Торговельна 

назва 

назва діючої 

речовини 

форма випуску та 

дозування 

джерело 

отримання 

наявна 

кіл-ть 

термін 

придат. 

Леветирацетам 
Гріндекс 

Леветирацетам Розчин оральний, 100 
мг/мл по 300 мл у 

флаконі №1 в комплекті 

з мірним шприцом та 
адаптером для шприца 

Державний 

бюджет 

3000 01.05. 

2023 

Заласта Оланзапін Таблетки по 5 мг, по 7 
таблеток у блістері; по 

4 блістери у 

картоннійкоробці/КРК, 
Польща 

Державний 
бюджет 

84 30.11. 

2024 

Депакін 
ХРОНО 

Вальпроєва 

кислота 

Таблетки, вкриті 
оболонкою, 

пролонгованої дії по 

300 мг№ 100(50*2): по 
50 табл. У контейнері, 

ДП 
«Укрвакци 

на» МОЗ 

України 

800 31.12.2022 



закритому кришкою з 

вологопоглиначем; по 2 
контейнери в картоній 

коробці с. АА117 

Виробник: Санофі 

Вінтроп Індастрія, 
Франція 

Програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом  

«Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного 

ревматоїдного артриту» КПКВК2301400 

Соматичне відділення 

Торговельна 

назва 

назва діючої 

речовини 

форма випуску та 

дозування 

джерело 

отримання 

наявна 

кіл-ть 

термін 

придат. 

Актемра тоцилізумаб 
 Актемра – концентрат 

для розчину для ін фузій,  

20 мг/мл по 200 мг/10мл 

у фл, по 1 фл; по 1 
флакону у картонній 

коробці Ф.Хоффман-Ля 

Рош Лтд Швейцарія 

Державний 

бюджет 

2 фл 10.2022 

Актемра тоцилізумаб 
Актемра – концентрат 
для розчину для інфузій,  

162мг/0,9мл № 4 у 

шприці 

Держбюдже

т 

32 01.08.202

2 

Хайрімоз 40мг 

в 0,8 мл 

 
40мг в 0,8 мл розчин для 

ін’єкцій картонна 

коробка,що містить 

попередньо заповнені 2 

шприци 

Держбюдже

т 

12 31.03. 

2022 

Програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом  

«Медикаменти для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити» КПКВК2301400 

Соматичне відділення 

Торговельна назва діючої форма випуску та джерело наявна термін 



назва речовини дозування отримання кіл-ть придат. 

Гаманорм Імуноглобулін 

людини 

нормальний 

Розчин для інєкцій 
165мг-мл 

Державний 

бюджет 

2фл 03.2024 

Октагам  Імуноглобулін 

людини 

нормальний 

10%-100мл 

 розчин для інфузій 

Державний 

бюджет 

29фл 04.2023 

Октагам Імуноглобулін 

людини 

нормальний 

5%-100мл 

 розчин для інфузій 

Державний 

бюджет 

9фл 04.2023 

Октагам  Імуноглобулін 

людини 

нормальний 

10%-50мл 

 розчин для інфузій 
Державний 

бюджет 

5 фл 04.2023 

Програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом  

«Витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну» 

КПКВК2301400 

Соматичне відділення 

Торговельна 

назва 

назва діючої 

речовини 

форма випуску та 

дозування 

джерело 

отримання 

наявна 

кіл-ть 

термін 

придат. 

Тест-смужка 

CONTOUR 
PLUS 

Тест-смужка 

для 
визначення 

рівня цукру у 

крові 

Тест-смужка по 50 шт в 

уп.  

Державний 

бюджет 

1250 

штук 

10.2022 

Система 

вимірювання 
рівня глюкози 

крові 

CONTOUR 
PLUS 

  Державний 

бюджет 

14 

штук 

12.2025 

Програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом  



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

онкогематологічні захворювання «Лікарські засоби» КПКВК2301400  

Гематологічне відділення   

20.12.2021 

Торговельна 

назва 

назва діючої 

речовини 

форма випуску та 

дозування 

джерело 

отримання 

наяв

на 

кіл-

ть 

термін 

придат. 

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 

ін'єкцій по 400 мг у 

комплекті з ампулою 

розчинника по 33,2 мл (вода 

для інєкцій) 

Державний 

бюджет 

12 28.02. 2022 

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 

ін'єкцій по 400 мг у  

комплекті з ампулою 

розчинника по 33,2 мл (вода 

для і'нєкцій) 

Державний 

бюджет 

28 01.06.2022 

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 

ін'єкцій по 400 мг у 

комплекті з ампулою 

розчинника по 33,2 мл (вода 

для ін'єкцій) 

Державний 

бюджет 

7 31.10.2022 

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 

ін'єкцій по 400 мг у 

комплекті з ампулою 

розчинника по 33,2 мл (вода 

для ін'єкцій) 

Державний 

бюджет 

132 28.02.2023 

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 

ін'єкцій по 400 мг у 

комплекті з ампулою 

розчинника по 33,2 мл (вода 

для ін'єкцій) 

Державний 

бюджет 

26 30.04.2023 

Тейкопланин Таргоцид ліофізат для розчину для 

ін'єкцій по 400 мг у 

комплекті з ампулою 

розчинника по 33,2 мл (вода 

для ін'єкцій) 

Державний 

бюджет 

319 30.11.2023 



Тайгецеклін Тігацил порошок для розчину для 

інфузій по 50 мг 

Державний 

бюджет 

201 30.06. 2022 

ванкоміцин ванкоміцин-

Фармекс 

порошок для розчину для 

інфузій 500 мг 

Державний 

бюджет 

40 01.10. 2023 

Фосфоміцин Фосміцин порошок для розчину  для 

ін’єкцій по 2,0г,10фл з 

порошком у картонній 

коробці 

Державний 

бюджет 

45 01.03.2022 

Меробак меропенем порошок для приготування 

розчину для ін’єкцій, по 

500мг у флаконах 

Державний 

бюджет 

149 01.07.2024 

меропенем Меробак  порошок для приготування 

розчину для ін’єкцій, по 

500мг у флаконах 

Держаний 

бюджет 

165 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/циласт

атин – віста  

порошок для приготування 

розчину для інфузій   по 

500мг/500мг; 

Державний 

бюджет 

177 3.06.2023 

сульбактам 

/цефоперазон 

файтобакт  порошок для розчину для 

ін’єкцій 1г 

Державний 

бюджет 

185 08.09.2022 

піперацилін/тазоба

ктам 

ауротаз порошок для розчину для 

ін’єкцій 4,5г 

Державний 

бюджет 

100 01.02.2023 

піперацилін/тазоба

ктам 

ауротаз порошок для розчиу для 

ін’єкцій 4,5г 

Державний 

бюджет 

400 28.02.2023 

 лінезолід Лінелід розчин для інфузій 

600мг/300мл 

Державний 

бюджет 

287 01.02.2023 

вориконазол вориконазол 

Віста 

порошок для розчину для 

інфузій 200 мг 

Державний 

бюджет 

639 01.12.2023 

Цефепім  Цефікад  порошок для р-ну для 

ін’єкцій по 1000мг 

Державний 

бюджет 

171 28.11.2022 



Антитимоцитарний 

глобулін кролячий 

Тимоглобулін  ліофілізований порошок для 

приготування концентрату 

для розчину для інфузій по 

25 мг 

Державний 

бюджет 

7 01.10. 2022 

Антитимоцитарний 

глобулін кролячий 

Тимоглобулін  ліофілізований порошок для 

приготування концентрату 

для розчину для інфузій по 

25 мг 

Державний 

бюджет 

2 01.01.2023 

Антитимоцитарний 

глобулін кролячий 

Тимоглобулін  ліофілізований порошок для 

приготування концентрату 

для розчину для інфузій по 

25 мг 

Державний 

бюджет 

35 31.03.2023 

Антитимоцитарний 

глобулін кінський 

АТГАМ концентрат для 

приготування розчину для 

інфузій  по 5мг/мл по 5 мл в 

ампулі 

Державний 

бюджет 

20 28.02.2023 

Антитимоцитарний 

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% 

Біовен моно розчин для ін’єкцій  50 мл Державний 

бюджет 

186 01.11.2022 

Імуноглобулін 

людини 

нормальний для в/в 

введення 10% 

біовен розчин для інфузій 10%  50 

мл 

Державний 

бюджет 

646 31.11.2023 

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

по 3 мл 

Державний 

бюджет 

78 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 ін'єкцій 100мг/мл 

по 4мл 400 мг  у ампулі 

Державний 

бюджет 

765 01.10. 2024 

МЕСНА Уромітексан розчин для ін'єкцій 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 

181 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 

287 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 

83 31.01.2023 

посаконазол Ноксафіл суспензія оральна 40мг/мл по 

105 мл у флаконі з мірною 

ложечкою 

Державний 

бюджет 

22 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 

135 29.02.2024 

Мікафунгін Мі камін порошок для приготування 

розчину для інфузій 100мг 

Державний 

бюджет 

20 29.02.2024 

Мікафунгін Мі камін порошок для приготування 

розчину для інфузій 100мг 

Державний 

бюджет 

123 30.09.2022 

Каспофунгін Кансідаз ліофізат для розчину для 

інфузій по 50 мг 

Державний 

бюджет 

315 31.08.2022 

вориконазол  вориконазол 

віста 

таблетки вкриті плівковою 

оболонкою по 200 мг 

Державний 

бюджет 

222 

 

30.09. 2023 

Ленограстим  граноцит ліофілізат для розчину для 

ін’єкцій по 33,6 млн 

Державний 

бюджет 

387 31.03.2023 

еритропоетин ретакрит розчин для ін’єкцій 10 000 

МО/мл 

Державний 

бюджет 

21 01.04.2022 

пег філграстим пег-філстим  розчин для ін’єкцій 

6мг/0,6мл,по 0,6мл (6мг) у 

попередньо наповненому 

шприці 

Державний 

бюджет 

44 30.11.2022 

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

бюджет 

173 01.10.2022 



цитарабін Алексан  ліофілізат для розчину для 

інфузій по 1000 мг 

Державний 

бюджет 

0 20.01.2023 

цитарабін Алексан  ліофілізат для розчину для 

інфузій по 1000 мг 

Державний 

бюджет 

165 25.03.2023 

цитарабін Алексан  ліофілізат для розчину для 

інфузій по 100 мг 

Державний 

бюджет 

222 01.03.2023 

вінкристин вінкристин тева розчин для ін’єкцій 1мг/мл 1 

мл 

Державний 

бюджет 

296 01.02.2023 

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 

398 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 

120 31.01. 2023 

6-меркаптопурін пури-нетол таблетки по 50 мг по 25 

таблеток у флаконі 

Державний 

бюджет 

875 31.10.2024 

6-меркаптопурін пури-нетол таблетки по 50 мг по 25 

таблеток у флаконі 

Державний 

бюджет 

1975 31.10.2025 

Гідрокортизон Солу кортеф порошок та розчинник для 

розчину для ін'єкцій по 100 

мг/2мл та 2мл розчинника 

Державний 

бюджет 

21 01.01. 2022 

Гідрокортизон Солу кортеф порошок та розчинник для 

розчину для ін'єкцій по 100 

мг/2мл та 2мл розчинника 

Державний 

бюджет 

17 01.09.2022 

Гідрокортизон Солу кортеф порошок та розчинник для 

розчину для ін'єкцій по 100 

мг/2мл та 2мл розчинника 

Державний 

бюджет 

165 24.03.2025 

Метилпреднізолон Солу-медрол порошок та розчинник для р-

ну для ін’єкцій по 500мг. 

Державний 

бюджет 

2 01.04. 2022 

Метилпреднізолон Солу-медрол порошок та розчинник для р-

ну для ін’єкцій по 500мг. 

Державний 

бюджет 

24 01.08.2024 



Метилпреднізолон 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 

293 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 

90 24.02. 2024 

карбоплатин карбоплатин 

тева 

концентрат для розчину для 

інфузій, 10мг/мл по  мл 

(50мг) 

Державний 

бюджет 

398 01.10.2022 

етапозид етапозид концентрат для розчину для 

інфузій200мг/10 мл 

Державний 

бюджет 

197 12.11.2023 

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 

ін'єкцій по 1,0г 

Державний 

бюджет 

1 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 

ін'єкцій по 1,0г 

Державний 

бюджет 

120 30.09. 2023 

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 

ін'єкцій по 200 мг 

Державний 

бюджет 

14 01.03. 2023 

Циклофосфамід Ендоксан поршок для розчину для 

ін'єкцій по 200 мг 

Державний 

бюджет 

100 30.04.2023 

Циклофосфамід Ендоксан таблетки по 50 мг. Державний 

бюджет 

100 30.11.2023 

ідарубіцин заведос  ліофілізат для розчину для 

інфузій 5 мг 

Державний 

бюджет 

10 30.06.2023 



гемцитабін Гемцитабін 

ебеве 

Концентрат для розчину для 

інфузій 40мг/мл  25мл/1000 

мг 

Державний 

бюджет 

1 12.04.2023 

аспарагіназа спектріла порошок для концентрату  

для розчину для інфузій по 

10000 ОД 

Державний 

бюджет 

6 30.11. 2022 

аспарагіназа спектріла порошок для концентрату  

для розчину для інфузій по 

10000 ОД 

Державний 

бюджет 

124 13.10.2024 

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 

15 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 

146 21.10.2022 

Метотрексат Метотрексат-

ЕБЕВЕ 

розчин для інєкцій 10мг/мл 

по 5мл 50 мг у флаконі 

Державний 

бюджет 

230 15.02.2024 

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 

Метотрексат Метотрексат-

ЕБЕВЕ 

розчин для інєкцій 100мг/мл 

по 50мл 5000 мг  у флаконі 

Державний 

бюджет 

4 29.03. 2024 

ритуксимаб риксатон концентрат для розчину для 

ін фузій 10мг/мл по 10 мл 

(100мг) у флаконі 

Державний 

бюджет 

7 31.01. 2023 



ритуксимаб риксатон концентрат для розчину для 

інфузій 10мг/мл по 10 мл 

(100мг) у флаконі 

Державний 

бюджет 

60 30.06. 2023 

ритуксимаб риксатон концентрат для розчину для 

ін фузій 10мг/мл по 50 мл 

(500мг) у флаконі 

Державний 

бюджет 

3 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 

135 01.10.2022 

Дактиномыцин космеген ліовак  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 

22 23.02.2023 

Доксорубіцин Доксорубіцин 

Ебеве 

концентрат для розчину для 

інфузій, 2мг/мл по 25 мл (50 

мг) 

Державний 

бюджет 

43 26.11.2022 

топотекан Гікамтін концентрат для розчину для 

інфузій 4мг 

Державний 

бюджет 

6 30.11.2022 

Іринотекан Іринотекан 

амакса 

концентрат для 

приготування розчину для 

інф. 20 мг/мл по         2 мл/40 

мг 

Державний 

бюджет 

31 01.09.2023 

іфосфамід холоксан порошок для розчину для 

ін’єкцій 1,0 у флаконі 

Державний 

бюджет 

18 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 

даптоміцин даптоміцин Ліофіліізат  порошок для 

розчину для ін'єкцій та 

інфузій 350 мг 

Державний 

бюджет 

120 30.04.2023 



доксорубіцин Доксорубіцин 

Амакса 

концентрат для розчину для 

інфузій, 2мг/мл по 5 мл (10 

мг) 

Державний 

бюджет 

5 01.07.2022 

темодал гліозомід  капсули по 20 мг Державний 

бюджет 

283 31.08.2022 

темозоломід темодал порошок для розчину для ін 

фузій по 100 мг 

Державний 

бюджет 

20 01.05. 2023 

темозоломід темодал порошок для розчину для ін 

фузій по 100 мг 

Державний 

бюджет 

86 01.01. 2024 

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 

90 31.08.2022 

Іматиніб іматеро таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 100 мг 

Державний 

бюджет 

1400 03.11.2022 

Іматиніб іматеро таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою 400 мг 

Державний 

бюджет 

400 13.11.2022 

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 

70 31.05.2023 

цитарабін цитозар  ліофілізат для розчину для ін 

фузій по 100 мг 

Державний 

бюджет 

87 31.05.2025 

цитарабін цитозар  ліофілізат для розчину для ін 

фузій по 1000 мг 

Державний 

бюджет 

13 31.05.2025 

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 

20 01.02. 2022 



ізотретиноїн роаккутан капсули по 20 мг Державний 

бюджет 

480 01.03.2023 

ізотретиноїн роаккутан капсули по 10 мг Державний 

бюджет 

247 01.03.2023 

циклоспорин екворал Капсули по 25 мг Державний 

бюджет 

1500 01.03.2024 

циклоспорин екворал Капсули по 50 мг Державний 

бюджет 

2000 01.02.2024 

циклоспорин екворал Капсули по 25 мг Державний 

бюджет 

4800 01.03.2024 

 

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 32 31.08.2023 

Фільтр 

д/інф.intrapur 

0,2mcm 

  Державний 

бюджет 
230 14.08.2025 

Катетер certofіx 

S720 7 F 

  Державний 

бюджет 
5 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 

TURBO-JECT» набір 
центрального 

венозного катетера 
переферично-
встановлюваного 
двохпросвітний 4 Fr. 
60cм. У кількості 7 

  Державний 

бюджет 

9 19.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 20.12. 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 
пристосуванням для 
розведення ВАХJECT II Хай 
Флоу та набором для 

введення (1 одноразовий 
шприц, 1 одноразова голка, 1 
голка-метелик) у коробці 

Державний 

бюджет 

51 31.10.2022 

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 

Державний 

бюджет 

27 30.07.2022 



пристосуванням  для 

розведення ВАХJECT ІІ 

Хай Флоу та набором для 

введення (1разовий шприц, 

1разова голка, 1 голка 

метелик) у коробці 

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 

182 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 

39 31.10.2023 

еміцизумаб гемлібра розчин для ін’єкцій по 

150мг/мл; по0,7мл (105мг) 

Державний 

бюджет 

13 31.10. 2022 

фактор коагуляції 

крові людиниVIIІ 

та фактор 

Імунат порошок та розчинник для 

розчину для ін’єкцій по 1000/750 

МО; 1 флакон з порошком у 

комплекті з 1 флаконом 

Державний 

бюджет 

232 31.08.2022 



Віллебранда 

людини 

розчинника (вода для ін’єкцій) 

по 5 мл та набором для 

розчинення і введення у коробці 

октанат фактор VIIІ 

коагуляції крові 

людини 

(плазмовий)  

порошокдля розчину для 

ін’єкцій по 500 МО/мл 

Державний 

бюджет 

33 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 

4 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 

121 31.05.2023 

новоейт фактор VIIІ 

коагуляції крові 

людини 

порошок для розчину для 

ін’єкцій 250 МО 

Державний 

бюджет 

166 30.04.2023 



(рекомбінантний) 

новоейт фактор VIIІ 

коагуляції крові 

людини 

(рекомбінантний) 

порошок для розчину для 

ін’єкцій 1000 МО 

Державний 

бюджет 

123 30.06.2023 

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних 

матеріалів для закладів охорони здоров’я лікарських засобів для інгаляційної анастезії 

Постачальник управління охорони здоров’я СОДА 

Відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей з ліжками постінтенсивного догляду 

Торговельна 

назва 

назва діючої 

речовини 

форма випуску та 

дозування 

джерело 

отримання 

наявна 

кіл-ть 

термін 

придат. 

Ендотрохеальна 

трубка без 

манжет роз.2,5 

  Державний 

бюджет 

20 01.09. 

2023 

Ендотрохеальна 

трубка без 

манжети розмір  

3,0 

  Державний 

бюджет 

24 01.01. 

2023 

Ендотрохеальна 

трубка без 

манжети розмір  

4,0 

  Державний 

бюджет 

34 20.06. 

2023 

 

Програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом  

«Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та вироби 

для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів» 

КПКВК2301400 

Централізований склад вакцин 

Торговельна 

назва 

назва діючої 

речовини 

форма випуску та 

дозування 

джерело 

отримання 

наявна 

кіл-ть 

термін 

придат. 

Пріорикс с. 

АМJRE314АA 
Вірус Кору 1 флакон- 

2 дози 

Державний 

бюджет 4800 31.08.2022 

Вакцина для проф 

поліомієліту(Імов

акс Поліо) по 10 

Інактивований  

полівірус типу 

1,2,3 

1 флакон- 

10 доз 

Державний 

бюджет 0 
28.02.2023 



доз с. U1A921V 

Вакцина для 

профілактики 

дифтерії та 

правця АДП-М   

с. 222600620А 

Анатоксин 

дифтерії та 

правця зі 

зменшеним 

вмістом 

антигену 

1 флакон- 

10 доз 

Державний 

бюджет 
0 

 

30.08.2023 

Вакцина для 

профілактики 

дифтерії та 

правця АДП-М   

с. 222600820С 

Анатоксин 

дифтерії та 

правця зі 

зменшеним 

вмістом 

антигену 

1 флакон- 

10 доз 

Державний 

бюджет 
57900 

 

31.10.2023 

Вакцина БЦЖ 

с.0370G131 
Мікобактерії БЦЖ  1 флакон- 

20 доз 

Державний 

бюджет 

4520 

 

31.01.2023 

Вакцина 

антирабічна 

РАБІВАКС 

1480Т049 

Очищений 

антиген вірусу 

сказу 

1 флакон- 

1 доз 

Державний 

бюджет 550 
31.08.2023 

Вакцина для 

профілактики 

дифтерії та правя, 

з 

цільноклітинним 

калюковим 

компонентом с 

2820Х011A 

Анатоксин 

дифтерії та 

правця зі 

цільноклітинним 

калюковим 

компонентом 

1 флакон- 

10 доз 

Державний 

бюджет 

0 

31.10.2022 

 


