
Наявна 
кількість од

Термін 
придатності

1 12.07.2026

3 24.07.2026

1 25.02.2026

1 13.04.2026

1 30.07.2026

8 20.07.2026

1 06.04.2026

3 06.07.2026

1 16.02.2026

1 04.03.2026

2 08.07.2026

2 04.05.2026

1 01.02.2026

1 12.07.2026

2 24.08.2026

1 03.06.2026

1 08.02.2026

3 21.06.2026

7 15.11.2026

4 18.03.2026

3 23.03.2026

1 20.08.2026

2 26.07.2026

1 10.03.2026

6 21.06.2026

4 12.04.2026

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

09.02.2023Залишки товару на 
Центральний склад Дорослі

Торгівельна назва Назва діючої речовини Форма випуску та 
дозування

Одиниця виміру

Mutars  гвинт, М 10*85 мм, каталожний 
номер 57921008

  шт

Mutars GenuX ніжка цементна, d13мм/ 
L:160 мм, каталожний номер 57621613

  шт

Mutars GenuX феморальний компонент 
цементний, 3 лівий, каталожний номер 
57200315

  шт

Mutars GenuX феморальний компонент 
цементний, 3 правий, каталожний номер 
57200310

  шт

Mutars GenuX феморальний компонент 
цементний, 3 правий, каталожний номер 
57200310

  шт

Mutars гвинт для тібіального плато М-О-
М, каталожний номер 57201205

  шт

Mutars гвинт, М 10*105 мм, каталожний 
номер 57921010

  шт

Mutars гвинт, М 10*105 мм, каталожний 
номер 57921010

  шт

Mutars гвинт, М 10*125 мм, каталожний 
номер 57921012

  шт

Mutars гвинт, М 10*25 мм, каталожний 
номер 57921002 

  шт

Mutars гвинт, М 10*45 мм, каталожний 
номер 57921004

  шт

Mutars гвинт, М 10*65 мм, каталожний 
номер 57921006

  шт

Mutars гвинт, М 10*85 мм, каталожний 
номер 57921008

  шт

Mutars гвинт, М 10*85 мм, каталожний 
номер 57921008

  шт

Mutars дистальна стегнова кістка М-О-М, 
110 мм ліва, екстрамала, каталожний 
номер 57200035

  шт

Mutars дистальна стегнова кістка М-О-М, 
110 мм права, каталожний номер 
57200040

  шт

Mutars дистальна стегнова кістка М-О-М, 
90 мм ліва екстрамала, каталожний 
номер 57200037

  шт

Mutars зєднуюча частина для модулярної 
проксимальної великогомілкової кістки, 
105 мм, каталожний номер 57500105

  шт

Mutars заміна колінної чашки цементна, 
стандартна, каталожний номер 57201000

  шт

Mutars замикаючий механізм М-О-М 
TIN, каталожний номер 57201212N

  шт

Mutars модулярна проксимальна 
великогомілкова кістка вкл.замикаючий 
механізм М-О-М, екстрамала, 
каталожний номер 57500003

  шт

Mutars ніжка для тібіального плато 
модулярна цементна, d11 мм/ L:120 мм, 
каталожний номер 57551211

  шт

Mutars ніжка для тібіального плато 
модулярна цементна, d11 мм/ L:160 мм, 
каталожний номер 57551611

  шт

Mutars ніжка для тібіального плато 
модулярна цементна,d13мм/ L:120 мм, 
каталожний номер 57551213

  шт

Mutars подовжуюча вставка 40 мм, 
каталожний номер 57722504

  шт

Mutars подовжуюча вставка, 60 мм, 
каталожний номер 57722506

  шт



7 31.08.2026

6 26.10.2026

1 31.03.2026

1 23.04.2026

1 19.04.2026

1 29.04.2026

1 25.05.2026

1 23.07.2026

1 19.10.2026

2 09.03.2026

1 23.04.2026

1 03.06.2026

1 28.01.2026

570 30.11.2023

1515 31.03.2024

107 30.04.2024

764 31.03.2024

1233 31.03.2024

112 30.11.2022

119 01.05.2023

20 09.11.2023

825 30.04.2025

18 31.08.2024

Mutars прикріплююча трубка, d35 
мм/L:300 мм, каталожний номер 59000300

  шт

Mutars РЕ-вкладка, екстрамала, 
каталожний номер 57210013

  шт

Mutars РЕ-вкладка, мла, каталожний 
номер 57210002

  шт

Mutars тібіальна ніжка цементна, d11 мм/ 
L:120 мм, каталожний номер 57500511

  шт

Mutars тібіальна ніжка цементна, d13мм/ 
L:120 мм, каталожний номер 57500513

  шт

Mutars тібіальне плато М-О-М цементне 
вкл.запобіжний гвинт + гвинт для 
замикаючого механізму, екстрамале, 
каталожний номер 57510303

  шт

Mutars тібіальне плато М-О-М цементне 
вкл.запобіжний гвинт + гвинт для 
замикаючого механізму, екстрамале, 
каталожний номер 57510303

  шт

Mutars тібіальне плато М-О-М цементне 
вкл.запобіжний гвинт + гвинт для 
замикаючого механізму, екстрамале, 
каталожний номер 57510303

  шт

Mutars тібіальне плато М-О-М цементне 
вкл.запобіжний гвинт+гвинт для 
замикаючого механізму, мале, 
каталожний номер 57510300

  шт

Mutars феморальна ніжка цементна, 
d11мм/ L:120 мм, каталожний номер 
57600011

  шт

Mutars феморальна ніжка цементна, 
d11мм/ L:120 мм, каталожний номер 
57600011

  шт

Mutars феморальна ніжка цементна, d13 
мм/ L:120 мм, каталожний номер 
57600013

  шт

Mutars феморальна ніжка цементна, 
d15мм/ L:120 мм, каталожний номер 
57600015

  шт

Іматиніб Аккорд таблетки  вкриті 
плівковою оболонкою по 400 мг по 
10таб.у бліс. по 3 бліс. в пачці

таблетки вкриті 
оболонкою  

таб

ІРИНОВІСТА конц.д/розч.д/інф. 20мг/мл 
5мл (100мг) фл.концентр. у флак. по 
1фл.в пат.

Irinotecan 20 фл

ІРИНОВІСТА конц.д/розч.д/інф. 20мг/мл 
5мл (100мг) фл.концентр. у флак. по 
1фл.в пат.

Irinotecan 20 фл

ІРИНОВІСТА конц.д/розч.д/інф. 20мг/мл 
по 15мл (300мг) концентрату у флаконі; 
по 1 флакону в пачці

Irinotecan 20 шт

ІРИНОВІСТА конц.д/розч.д/інф. 20мг/мл 
по 15мл (300мг) концентрату у флаконі; 
по 1 флакону в пачці

20 фл

ІРИНОТЕКАН АМАКСА 
конц.д/пригот.розч.д/інф. 20мг/мл 15мл 
(300мг) фл.

20 шт

ІРИТЕРО конц.д/розч.д/інф. 20мг/мл 5мл 
(100мг)) фл.

Irinotecan 20 шт

АЛЕКСАН® розч.д/ін`єк./інф. 20мг/мл 
5мл (100мг) у флаконі; по 1 фл.в 
картоннній коробці

Cytarabine 20 фл

Алкеран, таблетки вкриті плівковою 
оболонкою, по 2 мг, по 25 таблеток у 
флаконі; по 1 флакону в картонній 
коробці

таблетки  таб

АМФОЛІП сусп.д/розч.д/інф. 5мг/мл 
10мл у скл.фл.; по 1 фл.в бліс.; по 1 
бліс.разом з голкою-фільтром у бліс.в 
картоній коробці

Amphotericin B 5 фл



1626 28.02.2023

620 01.11.2023

509 31.10.2024

49 31.07.2024

2053 30.09.2023

4 30.11.2024

1406 05.10.2023

100 31.08.2024

55 21.06.2023

714 20.04.2023

719 31.05.2023

390 31.07.2025

125 01.06.2025

75 01.06.2025

75 01.06.2025

281 30.09.2023

1

4350 31.12.2023

3402 16.09.2024

22 30.11.2023

2036 01.10.2025

14 30.12.2025

Ауротаз-Р, порошок для розчину для 
ін'єкцій, по 4,5 г порошку у флаконі, по 1 
флакону в картонній коробці

Piperacillin. tazobactam 4.5 фл

Бортезовіста порошок для пригтуван.роз. 
для інє. по 3,5 мг 1 флакон з порошком у 
корт.короб.

Bortezomib порошок для 
приготування 
розчину для 
ін`єкцій  

фл

Вінбластину Сульфат ТЕВА 1 мг/мл 
розчин для ін. по 10 мл у фл.

  фл

ВІНКРИСТИН-МІЛІ розч.д/ін`єк. 1мг/мл 
1мл  1 фл.у кортонній коробці

Vincristine розчин для 
ін`єкцій  

фл

Гемтеро ліофіл. д/р-ну д/інф. 1,0г у 
флаконі; по 1 флакону у картонній 
коробці №1

Gemcitabine ліофілізат для 
розчину для 
інфузій  

фл

Гемтеро ліофіл. д/р-ну д/інф. 1,0г у 
флаконі; по 1 флакону у картонній 
коробці №1

Gemcitabine ліофілізат для 
розчину для 
інфузій  

фл

Гемтеро ліофіл. д/р-ну д/інф. 200мг у 
флаконі; по 1флакону у картонній 
коробці №1

Gemcitabine розчин для 
інфузій  

фл

Гозерелін Алвоген імплантат по 3,6 мг по 
1 імплантату у шприцу-аплікаторі

  Шпр.

Голка з крильцями Surecan 22G 
20мм.(№15)

  шт

ДОКСОРУБІЦИН 'ЕБЕВЕ' 
конц.д/розч.д/інф. 2мг/мл по 25мл (50мг) 
у фл; по 1фл. в карт.коробці

Doxorubicin 2 фл

ДОКСОРУБІЦИН АККОРД 
конц.д/розч.д/інф. 2мг/мл  по 50мл (100 
мг) у фл.

  фл

Еверолімус- Віста таблетки по 10 мг по 5 
таблеток у блістері, по 6 блістерів в 
картонній коробці №30

  таб

Ендобронх трубка  Mellinckrodt 125137, 
Fr37 лівостороння з позитивним тиском в 
дихальних шляхах 

  шт

Ендобронх трубка Fr35, Mellinckrodt 
126135, правобічна з позитивним тиском 
в дих шляхах 

  шт

Ендобронх трубка Mellinckrodt 126137, 
Fr37правобічна з позитивним тиском в 
дихальн шлях

  шт

ЕНДОКСАН® 500 мг пор.д/розч.д/ін`єк. 
500мг фл.

Cyclophosphamide 0.5 шт

ЕПІСІНДАН ліоф-т д/розч.д/інф. 10мг фл. 0.5 уп

ЕРЛОТОКС табл.в/п/о по 150мг по 10 
таблеток у блістері, по 3 блістери в 
картонній коробці №30 (10x3)

Erlotinib 150 таблетка

ЕТОПОЗИД 'ЕБЕВЕ' конц.д/розч.д/інф. 
20мг/мл 5мл (100мг) у фл.; по 1 фл.в 
картонній коробці

20 уп

ЗИВОКС розчин для інфузій, 2мг/мл; по 
100мл в системі для внутрішньовенного 
введення; по 1 системі в упаковці з 
ламінованої фольги з маркуванням 
украї.мовою

Linezolid 2

ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА-ФАРМЕКС 
конц.д/розч.д/інф. 0.8мг/мл 5мл фл. по 1 
фл. у контур.чарунк.упаковці

Zoledronic acid 0.8 фл

Кістковий цемент з гентаміцином 
ЦЕМЕКС HV ГАММА, каталожний 
номер 1400/IG INT

  шт



330 31.07.2023

3400 01.12.2024

5102 31.01.2025

12 16.07.2023

150 27.07.2024

10 30.09.2025
213 14.10.2024

1152 28.09.2024

352 01.06.2023

1

1

1

1

1

1

1

77 31.07.2023

6 21.10.2023

6 21.09.2023

9 10.06.2023

5 03.08.2023

1288 31.10.2026

5790 31.03.2025

705 31.07.2024

КАБАЗ СПАЛ 60 концентрат д/розч. 
д/інф.по 60мг у 1,5мл; 1 флакон з 
концентратом та 1 флакон з розчинником 
(етанол 96%, вода д/ін.) по 4,5мл у 
контурній пластиковій чарунковій 
упаковці в картонній коробці

60 фл

Кальцію Фолінат, розчин для ін'кцій, 
10мг/мл по 3 мл в ампулі, по 5 ампул в 
блістері, по 1 блістеру в пачці

Calcium folinate 10 амп

КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ-ВІСТА, розчин для 
ін"єкцій, 10мг/мл по 10 мл розчину у 
флаконі; по 1 флакону у коробці з 
картону

  фл

Комплект для аферезу"Амiкус"X6R2301з 
одноголк. доступом та конектором 
введення стабілізуючого р-ну для 
тромбоцитів 

  компл

Контейнер з антикоагулянтом для 
автоматичного аферезу АЦД-А 500мл, 
кат.номер SD10050Q

500 шт

ЛІТАК розч.д/ін`єк. 2мг/мл 5мл №5 фл.   фл
МЕТОТРЕКСАТ 'ЕБЕВЕ' 
конц.д/розч.д/інф. 100мг/мл 10мл 
(1000мг) у фл. по 1 флакону в картонній 
коробці

Methotrexate 100 фл

МЕТОТРЕКСАТ 'ЕБЕВЕ' розч.д/ін., 
10мг/мл по 5мл (50мг) у фл.; по 1 
флакону в картоній коробці

10 фл

МЕТОТРЕКСАТ Тева розч.д/ін. 
100мг/мл, по 10мл у фл.; по 1 флакону в 
коробці (1000мг)

Methotrexate 100 шт

Модульний ендопротез дистального 
відділу стегна №1

  шт

Модульний ендопротез дистального 
відділу стегна №2

  шт

Модульний ендопротез дистального 
відділу стегна №5

  шт

Модульний ендопротез дистального 
відділу стегна №6

  шт

Модульний ендопротез проксимального 
відділу великогомілкової кістки №1

  шт

Модульний ендопротез проксимального 
відділу великогомілкової кістки №2

  шт

Модульний ендопротез проксимального 
відділу великогомілкової кістки №3

  шт

Мозетрокс, ліофілізат для розчину для 
ін'єкцій по 1 мг, по 1флакону з 
ліофілізатом в картонній коробці

Bortezomib 1 фл

Набір реагентів ARCHITECT Anti-HCV 
Reagent Kit, кат.номер 6С37-28

  уп

Набір реагентів ARCHITECT HBsAg 
Qualitative II Reagent Kit, кат.номер 2G22-
25

  уп

Набір реагентів ARCHITECT HIV Ag/Ab 
Combo  Reagent Kit, кат.номер 4J27-27

  уп

Набір реагентів ARCHITECT Syphilis TP 
Reagent Kit, кат.номер 8D06-32

  уп

ОГІВРІ, порошок для концентрату для 
розчину для інфузій по 150 мг, по 1 
флакону в картонній упаковці

порошок для 
концентрату для 
розчину для 
інфузій  

фл

ПАКЛІТАКСЕЛ-МБ конц.д/розч.д/інф. 
6мг/мл 16.7мл у флаконі, по 16 флаконів 
у лотку з картону з перегородками, що 
вкритий товстою термозбіжною плівкою

концентрат для 
розчину для 
інфузій  

фл

ПЕМЕТРЕКСЕД-МБ ліоф-т 
приготування д/розч. д/інф. 500 мг; по 1 
фл.в пачці

  фл



89 31.07.2024

378 30.06.2024

14 30.06.2023

987 30.09.2024
21 30.09.2024

1365 31.08.2025

1 07.10.2023

1 20.09.2023

28 13.10.2024

5376 31.12.2023

18788 31.12.2024

19516 30.11.2024

28 24.11.2031

78960 31.12.2024

373 31.03.2025

1960 28.02.2026

14610 28.02.2027

347 14.08.2025

1654 31.07.2024

9545 31.08.2024

10 31.08.2023

254 01.12.2024
4393 30.04.2027

339 30.09.2024

1230 30.09.2024

ПЕМЕТРО ліоф-т д/розч.д/інф. 100мг 
1фл. з ліофілізатом у картонній коробці

Pemetrexed 100 шт

ПЕМЕТРО ліоф-т д/розч.д/інф. 500мг 1 
фл.з ліофолізатом у картонній коробці

Pemetrexed 500 фл

Пластиковий контейнер з розчином 
антикоагулянту АЦД-А (ACD-A) 
одноразового використання стерильні, 

  500мл, 20 штук в упаковці

  шт

Помалідомід-Віста капс тв по 4 мг, №21   капсула
Помалідомід-Віста капсулитверді по 4 
мг; по 21 капсулі у флаконі, по 1 флакону 
в картонній коробці

Pomalidomid капсули  капсула

Помалідомід-Віста капсулитверді по 4 
мг; по 21 капсулі у флаконі, по 1 флакону 
в картонній коробці

Pomalidomid капсули  капсула

Претригерний розчин ARCHITECT Pre-
Trigger Solution, кат.номер 6E23-68

  уп

Промивний буфер ARCHITECT 
Concentrated Wash Buffer, кат.номер 
6C54-58

  уп

СПЕКТРІЛА пор.д/конц.у д/розч.д/інф. 
10 000 ОД; 1 флакон з порошком у 
картонній коробці

Asparaginase 10000 фл

СУТЕНТ капс. по 12.5 мг по 7 капсул у 
блістері; по 4 блістери у картонінй 
коробці №28 (7x4)

Sunitinib 12.5 капсула

СУТЕНТ капс. по 12.5 мг по 7 капсул у 
блістері; по 4 блістери у картонінй 
коробці №28 (7x4)

Sunitinib 12.5 капсула

СУТЕНТ капс. по 25 мг по 7 капсул у 
блістері; по 4 блістери у картонній 
коробці №28 (7x4)

25 капсула

СУТЕНТ капс. по 25 мг по 7 капсул у 
блістері; по 4 блістери у картонній 
коробці №28 (7x4)

25 капсула

СУТЕНТ капс. по 50 мг по 7 капсул у 
блістері; по 4 блістери у картонній 
коробці №28 (7x4)

50 капсула

ТОПОТЕКАН АККОРД 
конц.д/розч.д/інф. 1мг/мл 4мл фл. скл.

  фл

УРОМІТЕКСАН® 400 МГ розч.д/ін`єк. 
100мг/мл 4мл (400мг)  по 5 амп. у 
контур.чарунк.уп. по 3 конт.чарун.уп у 
карт.короб. №15 амп.

Mesna 100 амп

УРОМІТЕКСАН® 400 МГ розч.д/ін`єк. 
100мг/мл 4мл (400мг)  по 5 амп. у 
контур.чарунк.уп. по 3 конт.чарун.уп у 
карт.короб. №15 амп.

  амп

Фільтр інфузійний Intrapur Plus 0.2 мкм, 
кат.номер 4099800

  Штука

шт

Флура-5, розчин для ін., 50 мг/мл, по 10 
мл у флаконі; по 1 флакону в картонній 
коробці

розчин для 
ін`єкцій  

фл

Флура-5, розчин для ін., 50 мг/мл, по 10 
мл у флаконі; по 1 флакону в картонній 
коробці

розчин для 
ін`єкцій  

фл

розчин для 
ін`єкцій  

фл

Фулвестрант Сандос Fulvestrant Sandoz 
розчин для інєкцій, 250 мг/5 мл, по 2 
попередньо наповнених шприца по 250 
мг/5 мл розчину у картоній коробці

Fulvestrant 50 Шпр.

Фьльтр інфузійний Intrapur Pead 0.2   

Цитарабін, розчин для ін., 100 мг/мл,  по 
10 мл у флаконі,  по 1 флакону в 
картонній коробці

розчин для 
ін`єкцій  

фл

ХОЛОКСАН® 1 Г пор.д/розч.д/ін`єк. 1г, 
1 фл. з порошком у картоній  коробці

Ifosfamide 0.5 фл

Цитарабін, розчин для ін., 100 мг/мл,  по 
1 мл у флаконі,  по 1 флакону в 
картонній коробці


