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НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

09.02.2023Залишки товару на 
Центральний склад ДІТИ

Торгівельна назва Назва діючої речовини Форма випуску та 
дозування

Одиниця виміру Термін 
придатності

IVP1023КТ INFU KT Низькопрофільний 
венозний порт-комплект  1.0 * 2.3 * 700 
мм ONCOMEDICA 

  шт 01.10.2027

ІМІПЕНЕМ/ЦИЛАСТАТИН 
пор.д/розч.д/інф. 500мг/500мг 1г №10 фл. 
скл.

500 фл 30.06.2023

Інфузолід розчин для інфузій , 2 мг/мл по 
300 мл пакеті полімерному, поміщеному 
у пакет з металізованим покриттям

Linezolid розчин для 
інфузій  

г/пакет 08.04.2024

ІРИНОТЕКАН АМАКСА 
конц.д/пригот.розч.д/інф. 20мг/мл по 2мл 
(40мг) у флаконі; по 1 флакону в 
картонній коробці

Irinotecan 20 фл 31.01.2025

АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 % розч.д/інф. 
100мл фл.

  фл 01.12.2023

АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 % розч.д/інф. 
100мл фл.

  фл 01.06.2024

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 30.04.2025

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 01.02.2023

БІОВЕН 10% розч.д/інф. 0.1г/мл 50мл фл. 0.1 фл 30.11.2023

БІОВЕН, розч. д/інф.10% по 50 мл у 
пляшці або флаконі, по 1 пляшці або 
флакону в пачці з картону з маркуванням 
укр.мовою

Immunoglobulins. 
normal human. for 
intravascular adm.

розчин для 
інфузій  

фл 31.05.2025

Бусульфан Аккорд, концентрат для 
приготування розчину для інфузій, 6 
мг/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у 
пачці

  фл 31.10.2023

Вінкристин Мілі   фл 31.07.2024
ВІНКРИСТИН-МІЛІ розч.д/ін`єк. 1мг/мл 
1мл  1 фл.у кортонній коробці

Vincristine розчин для 
ін`єкцій  

фл 31.07.2024

Віпенем порошок для розчину для 
інфузій по 500 мг/500 мгу флаконах по 10 
флаконів в картонній коробці

Imipenem and cilastatin порошок для 
розчину для 
інфузій  

фл 30.04.2024

ВАНКОМІЦИН-ВІСТА ліофілізат для 
розчину для інфузій по 500мг, 1ск.фл.з 
ліоф.міст.10мл в картоній коробці

Vancomycin ліофілізат для 
розчину для 
інфузій  

фл 31.07.2023

Гікамтин ліофілізат для розчину для 
інфузій по 4 мг, 1 флакон з ліофілізатом у 
картонній коробці

Topotecan 4 фл 31.01.2024

ГАНЦИКЛОВІР-ФАРМЕКС ліоф-т 
д/розч.д/інф. по 500мг, 1 флакон з 
ліофоліз.у контурній чарунковій уп.; по 1 
конт.чарун. уп. в пачці з картонц

Ganciclovir 500 фл 01.09.2024

ГАНЦИКЛОВІР-ФАРМЕКС ліоф-т 
д/розч.д/інф. по 500мг, 1 флакон з 
ліофоліз.у контурній чарунковій уп.; по 1 
конт.чарун. уп. в пачці з картонц

Ganciclovir 500 фл 01.04.2025

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 01.10.2023

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 31.10.2023
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Гліозомід капс.по 100 мг; по 1 капсулі у 
саше; по 5 саше у пачці з картону  

Temozolomide капсули  капсула 01.08.2023

ГЛІТЕЙК ліоф-т д/розч.д/ін`єк. 400мг, 1 
флакон з ліофілізатором в комплекті з 1 
амп.розчинника (вода для ін.)по 3,2мл в 
контурній чарун.уп. №1

  фл 31.07.2024

Глосульфан/GLOSULFAN таб.вкриті 
плівковою оболон.по 2мг, по 10таб.в бліс. 
по 10 блістерів в упак.

Busulfan таблетки вкриті 
оболонкою  

таблетка 31.12.2023

Голка для порт-систем, що імплантується 
з крильцями Surecan (Сурікан) 22G 20 мм 
(№15). кат.номер 04448391

  шт 14.03.2027

Голка для порт-систем, що імплантується 
з крильцями Surecan (Сурікан) 22G 20 мм 
(№15). кат.номер 04448391

  шт 25.05.2027

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

  шт 21.06.2023

Граноцит 34 ліофілізат для розчину для 
ін'єкцій по 33,6 млн.МО (263 мкг) №5; по 
5 флаконів зі скла типа І с ліофілізатом, 
укупорених пробками гумовими 
бутиловими та обжатих ковпачками 
алюмінієвими в комплекті з 5 ампулами 
по 1 мл зі скла типу І з розчинником 
(вода для ін'єкцій) в картон.короб.

Lenograstim ліофілізат для 
розчину для 
ін`єкцій  

фл 31.10.2024

ДАПТОМІЦИН-ВІСТА ліофілізований 
порошок для р-ну д/ін. або інф.по 350мг, 
1 флакон з порошком у пачці

350 фл 30.04.2023

ЕНДОКСАН® 1 г пор.д/розч.д/ін`єк. 1г 
1фл.з порош. у кар. короб. з маркув. 
укр.мовою

Cyclophosphamide 1 фл 30.09.2023

ЕНДОКСАН® 1 г пор.д/розч.д/ін`єк. 1г 
1фл.з порош. у кар. короб. з маркув. 
укр.мовою

Cyclophosphamide 1 фл 28.02.2025

ЕПОБІОКРИН розч.д/ін`єк. 10 000 МО 
по 1 мл в  попер. наповн.шприцу; по 5  
попер. наповн.шприців у блістері; по 1 
блістеру у пачці 

Erythropoietin 10000 Шприц 01.07.2023

ЕПОБІОКРИН розч.д/ін`єк. 10 000 МО 
по 1 мл в  попер. наповн.шприцу; по 5  
попер. наповн.шприців у блістері; по 1 
блістеру у пачці 

Erythropoietin 10000 Шприц 01.12.2023

ЕТОПОЗИД 'ЕБЕВЕ' конц.д/розч.д/інф. 
20мг/мл 10мл (200мг) у флаконі; по 1 
флакону в картонній коробці  

Etoposide 20 фл 12.02.2024

ЕТОПОЗИД 'ЕБЕВЕ' конц.д/розч.д/інф. 
20мг/мл 10мл (200мг) фл.

Etoposide 20 фл 12.11.2023

ЗАРСІО®, розч.д/ін`єк./інф. 30млн 
ОД/0.5мл по 0.5мл р-ну в 
попер.заповн.шприці, оснащеного 
поршнем, ін`єк.ною голкою, ковпачком 
та зах.пристроєм д/запоб. пошкодження 
голкою після заст.у блістерній упаковці; 
по 5 блістерних упаковок в картонній 

Filgrastim 300000.5 Шприц 01.01.2024

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

розчин для 
інфузій  

сист.для внутр.в 31.08.2025

ЗИВОКС розчин для інфузій, 2мг/мл; по 
300 мл в системі для внутрішньовенного 
введення; по 1 системі в упаковці з 
ламінованої фольги 

розчин для 
інфузій  

сист.для внутр.в 31.07.2025

ЗИВОКС розчин для інфузій, 2мг/мл; по 
300 мл в системі для внутрішньовенного 
введення; по 1 системі в упаковці з 
ламінованої фольги 

розчин для 
інфузій  

сист.для внутр.в 31.08.2025

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 01.09.2024
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КАНСИДАЗ® ліоф-т д/розч.д/інф. 50мг 
фл.

Caspofungin 0.5 фл 30.06.2024

Катетер типу port-a-cath (fr7) 
порт.центр.вен.низькопрофільний порт-
комп.1,0*2,3*700мм IPV1023KT INFUZ KT 
ONCOMEDICA

  Штука 01.10.2024

КОЛОМІЦИН ІН`ЄКЦІЯ 
пор.д/розч.д/ін`єк.інф./інг. 2000000МО 
№10 фл.

0.5 фл 01.02.2023

Комплект для аферезу Amicus  МНК 
(Х6R2326) з двоголковим доступом 

  шт 18.04.2023

Комплект для аферезу Amicus(Амiкус)  
МНК (Х6R2326) - з двоголковим доступом 

  компл 24.10.2024

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

  компл 02.10.2024

Комплект для аферезу"Амiкус"X6R2302 з 
двоголковим доступом та конектором 
введення стабілізуючого р-ну для 
тромбоцитів 

  компл 05.12.2023

Комплект для аферезу"Амiкус"X6R2302 з 
двоголковим доступом та конектором 
введення стабілізуючого р-ну для 
тромбоцитів 

  компл 16.08.2024

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

500 шт 27.07.2024

Контейнери МАСО BIOTECH EVA для 
заморозки 30-140мл

  Штука 01.06.2025

Контейнери МАСО BIOTECH EVA для 
заморозки 30-140мл

  Штука 13.07.2025

ЛІНЕЗОЛІДИН розч.д/інф. 2мг/мл по 
300мл у пляшці, по 1 пляшці в пачці

  фл 31.08.2025

Мікафунгін-Тева порошок для розчину 
для інфузій, 50мг, по 1 флакону з 
порошком у картоній коробці

Micafungin порошок для 
розчину для 
інфузій  

фл 30.11.2024

Мелп Спал 50 ліофілізат для роз.д/ін.по 
50мг №1фл.з розч.по 10мл у 
конт.пластик.чарун.уп.в карт.короб.

Melphalan   фл 31.10.2023

Мелп Спал 50 ліофілізат для роз.д/ін.по 
50мг №1фл.з розч.по 10мл у 
конт.пластик.чарун.уп.в карт.короб.

Melphalan   фл 31.05.2024

МЕПЕНАМ пор.д/розч.д/ін`єк. по 0.5 г 
по 1фл. з порошком у пачці

Meropenem 0.5 фл 31.07.2025

МЕТОТРЕКСАТ 'ЕБЕВЕ' 
конц.д/розч.д/інф. 100мг/мл 10мл 
(1000мг) у фл. по 1 флакону в картонній 
коробці

Methotrexate 100 фл 28.01.2024

МЕТОТРЕКСАТ 'ЕБЕВЕ' 
конц.д/розч.д/інф. 100мг/мл 50мл 
(5000мг) фл.; по 1 флакону в картоній 
коробці

Methotrexate 100 фл 29.03.2024

МЕТОТРЕКСАТ 'ЕБЕВЕ' 
конц.д/розч.д/інф. 100мг/мл 50мл 
(5000мг) фл.; по 1 флакону в картоній 
коробці

Methotrexate 100 фл 10.05.2024

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

10 фл 03.05.2024

Набір для встановлення центрального 
венозного катетера (двоканальний) Fr7

  шт 20.10.2027

Набір для катетеризації центральних вен 
Certofix Duo Paed F5 S 513 кат.номер 
4167139

  шт 01.09.2027

Набір для катетеризації центральних вен 
Certofix Duo Paed F5 S 513? кат.номер 
4167139

  шт 01.08.2025
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Набір для катетеризації центральних вен 
Certofix Duo Paed F5 S 513? кат.номер 
4167139

  шт 01.10.2026

Набір для катетеризації центральних вен 
одноразового застосування, двоходовий 
катетер 7,0Frx20см(14G,18G), економ 2, 
кат.номер 1318149

  шт 01.06.2023

Набір для катетеризації центральних вен 
одноразового застосування, двоходовий 
катетер 7,0Frx20см(14G,18G), економ 2, 
кат.номер 1318149

  шт 05.05.2024

Нумета G16Е, емульсія д/інф., по 500мл 
(50% розч.глюкози-155мл; 5,9% 
розч.амінокислот з електролітами-221мл; 
12,5% ліпідна емульсія-124мл) у 
трикамер.пласт.пак. 
Трикам.пласт.пак.упак.у зах.плів.об.,що 
міст.погл.кис.та інд.кис.; по 6 пак.у 

  пакет 30.09.2023

НУТРИФЛЕКС ЛІПІД СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ему.д/інф. по 1250мл у мішках 
пластикових трикамерних; по 1 мішку 
пластиковому трикамерному у захисному 
мішку; по 5 захисних мішків в картонній 
коробці(500мл/250мл/500мл) №5

0.5 шт 31.08.2023

Овастат порошок для розчину для 
інфузій по 1000мг , 1 скляний флакон з 
порошком у картонній коробці

Treosulfan порошок для 
розчину для 
інфузій  

фл 31.07.2026

Овастат порошок для розчину для 
інфузій по 5000 мг, 1 скляний флакон з 
порошком у картонній коробці

Treosulfan порошок для 
розчину для 
інфузій  

фл 31.12.2025

Овастат порошок для розчину для 
інфузій по 5000 мг, 1 скляний флакон з 
порошком у картонній коробці

Treosulfan порошок для 
розчину для 
інфузій  

фл 31.07.2026

Олімель №7Е емульсія для інфузій; по 
1500 мл у трикамерному пластиковому 
пакеті в захисній оболонці, що містить 
поглинач кисню; по 4 пакети у картонній 
коробці

  пакет 29.02.2024

Ондасетрон розчин для інєкцій, 2 мг/мл 
по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в касеті, по 1 
касеті в пачці

розчин для 
ін`єкцій  

амп 01.04.2025

Порт- ситема, що імплантується Celsite 
ST305С кат.номер04436962

  Штука 10.02.2026

Порт-комплект  мікро венозний 0,7 х 1,5 
х700мм  ONCOMEDICA 

  шт 01.11.2023

Порт-комплект INFU КТ 
Низькопрофільний венозний  1.0 * 2.3 * 
700 мм ONCOMEDICA (IVP1023КТ INFU 
KT)

  шт 01.12.2024

Порт-комплект INFU КТ 
Низькопрофільний венозний  1.0 * 2.3 * 
700 мм ONCOMEDICA (IVP1023КТ INFU 
KT)

  шт 01.09.2026

Порт-система, що імплантується Celsite 
ST305C, каталожний номер 04436962

  шт 29.08.2027

Пристрій для видалення лейкоцитів із 
компонентів крові людини одноразового 
використання стерильний при ліжковий 
(Фільти або пристрій для видалення 
лейкоцитів з еритроцитарної маси) 
кат.номер FSRC450-HE11

  шт 22.09.2023

Пристрій для видалення лейкоцитів із 
компонентів крові людини одноразового 
використання стерильний при ліжковий 
(Фільти або пристрій для видалення 
лейкоцитів з тромбоконцентрату(д/при 
ліжкового використання)

  шт 12.09.2023

РОАККУТАН®  капсули по 20мг по 10 
капсул у блістері; по 3 блістери в коробці 
№30 (10x3)

20 капсула 01.12.2023

РОАККУТАН®  капсули по 20мг по 10 
капсул у блістері; по 3 блістери в коробці 
№30 (10x3)

  капсула 31.01.2025
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РОАККУТАН® капсули по 10мг по 10 
капсул у блістері; по 3 блістери в коробці 
№30 (10x3)

10 капсула 01.04.2024

РОАККУТАН® капсули по 10мг по 10 
капсул у блістері; по 3 блістери в коробці 
№30 (10x3)

  капсула 30.04.2025

СОЛУ-МЕДРОЛ порошок та розчинник 
для розчину для ін'єкцій по 500 мг, 1 
флакон з порошком та 1 флакон з 
розчинником(спирт бензиловий(9 мг/мл), 
вода для ін'єкцій), по 7,8 мл у картонній 

Methylprednisolone 0.5 шт 17.02.2026

СОЛУ-МЕДРОЛ порошок та розчинник 
для розчину для ін'єкцій по 500 мг, 1 
флакон з порошком та 1 флакон з 
розчинником(спирт бензиловий(9 мг/мл), 
вода для ін'єкцій), по 7,8 мл у картонній 

  фл 25.08.2026

Тігаціил порошок для роз.для інфузії по 
50 мг 10 флаконів з порошком у пачці з 
картону

порошок для 
концентрату для 
розчину для 
інфузій  

фл 31.08.2023

ТАРГОЦИД® ліоф-т д/розч.д/ін`єк. 
400мг фл.

Teicoplanin 0.5 фл 30.11.2023

Темодал порошок для розчину для 
інфузії по 100 мг 1 флакон з порошком у 
картонній коробці

порошок для 
розчину для 
інфузій  

фл 30.06.2024

Темодал порошок для розчину для 
інфузії по 100 мг 1 флакон з порошком у 
картонній коробці

порошок для 
розчину для 
інфузій  

фл 13.09.2025

Тепадина 100 мг (Тіотепа) / (Tepadina 100 
mg (Thiotepa)) порошок для концентрату 
для розчину для інфузій у флаконах, по 1 
флакону в упаковці

  фл 30.09.2023

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 31.05.2025

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 30.09.2025

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 28.02.2027

Фільтр інфузійний Intrapur Plus 0.2 мкм, 
кат.номер 4099800

  Штука 01.06.2026

ФЛЕНОКС® розч.д/ін`єк. 10000анти-Ха 
МО/мл 0.8мл (8000анти-Ха МО) у 
шприці; по 2 шприци в блістері; по 1 
блістеру у пачці з картону

  Шпр. 28.02.2024

Формамід 100 мл (50 флаконів), к.н.17899 розчин  л

ФОСМІЦИН порошок д/розчину 
д/ін`єкцій по 1г №10 фл.; по 10флаконів 
у коробці

Fosmicin порошок для 
розчину для 
ін`єкцій  

упак. 29.02.2024

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

Ifosfamide 0.5 фл 31.01.2026

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

Ifosfamide 0.5 фл 30.04.2027

ЦЕФЕПІМ пор.д/розч.д/ін`єк. по 1000мг, 
по 1 флакону у картонній упаковці

1000 фл 30.04.2024

ЦЕФЕПІМ пор.д/розч.д/ін`єк. по 1000мг, 
по 1 флакону у картонній упаковці

1000 фл 31.05.2024
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ЦИСПЛАТИН 'ЕБЕВЕ' конц.д/розч.д/інф. 
0.5мг/мл по 100мл (50мг) у фл., по 1фл. в 
карт.короб

Cisplatin 5 фл 24.02.2024

ЦИСПЛАТИН 'ЕБЕВЕ' конц.д/розч.д/інф. 
0.5мг/мл по 100мл (50мг) у фл., по 1фл. в 
карт.короб

Cisplatin 5 фл 24.03.2024

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

розчин для 
ін`єкцій  

фл 30.09.2024


