
Потреба, стан забезпечення, наявні залишки лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти

станом на 07.02.2022 р.

форма випуску та дозування

ДИФЕРЕЛІН Трипторелін 3 3 30.04.2022

ГОНАЛ-Ф 11 11 30.04.2024

ПУРЕГОН Фолітропін бета 8,3 8,3 31.05.2023

ЦЕТРОТІД Цетрорелікс 135 135 31.05.2023
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Порошок по 3,75мг та розчинник для 
суспензії для ін'єкцій пролонгованого 

вивільненя, 1 флакон з порошком у комплекті 
з розчинником по 2мл в ампулі, шприцом для 

одноразового використання та двома 
голками (у блістерній упаковці)

Централізоване 
постачання 
програма 
2301400

Фолітропін-
альфа

Порошок для розчину для ін'єкцій по 75 МО 
(5,5мкг), 1 флакон з порошком у комплекті з 

розчинником (вода для ін'єкцій) по 1 мл у 
попередньо заповненому шприці, 1 голкою 
для розчинення та 1 голкою для введення у 

контурній чарунковій упаковці у картонній 
коробці

Централізоване 
постачання 
програма 
2301400

Розчин для ін'єкцій, по 0,48мл 
(300МО/0,36мл)

Централізоване 
постачання 
програма 
2301400

Порошок ліофілізований для приготування 
розчину для ін'єкцій по 0,25 мг у флаконах 

№1, №7 у комплекті з розчинником по 1 мл у 
попередньо заповнених шприцах №1, 1 

голкою для внесення розчинника, 1 голкою 
для підшкірних ін'єкцій та 2 тампонами

Централізоване 
постачання 
програма 
2301400
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ПРОПОФОЛ Пропофол 100 100 03.2023

ХУМОГ-75 Менотропін 328 328 31.03.2023

97 97 30.04.2023

БЕМФОЛА Follitropin alfa 54 54 01.03.2024

\

Відповідальні особи:

Сініло Н.М. (057)376-11-00

Емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл у 
пляшці; по 5 пляшок у контурнрій чарунковій 

упаковці у пачці з картону

Централізоване 
постачання 
програма 
2301400

Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 75 МО, 
1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1 
ампулою з розчинника (розчин натрію 

хлориду 0,9%) по 1 мл в картонній коробці

Централізоване 
постачання 
програма 
2301400

ОВІТРЕЛ®

Хоріонічний 
гонадотропін або 
хоріогонадотропі

н альфа 

розчин для ін`єкцій  по 250 мкг/0,5 мл по 0,5 
мл у попередньо заповненому шприці;по 1 

попередньо заповненому шприцу в контурній 
чарунковій упаковці в картонній лкоробці

Централізоване 
постачання 
програма 
2301400

розчин для ін`єкцій в попередньо наповненій 
ручці по 75 МО (5,5 мкг)/0,125 мл; по 0,125 

мл розчину для ін'єкцій в скляному картриджі, 
з гумовою пробкою-поршнем і гумовим 

диском з алюмінієвим ковпачком, вміщеному 
в ручку для введення

Централізоване 
постачання 
програма 
2301400

зав.відділення ДРТ лікар 
акушер - гінеколог

Buh_kazna
Головний бухгалтер                                             Потапенко Л.В.                       (057)376-90-07
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