
                                                                                                                                                     Додаток до
наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 28.02.2019 №486

Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом

на 08.01.2020р.

Адміністративно-територіальна одиниця    клініко-діагностична лабораторія

КНП СОР « Обласний клінічний медичний центр
соціально-небезпечних захворювань » 03083340

(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) 

                                                    Обласний бюджет
Міжнародна

непатентована назва 
лікарського 
засобу/ назва 

медичного виробу 

Торгівельна назва 
лікарського засобу/ 
медичного виробу 

Форма
випуску
лікарсь

кого
засобу/ 
медичн

ого 
виробу

Дозув
ання

лікарс
ького
засобу

Одиниця
виміру, в

якій 
вказуються

залишки
(флакон,

таблетка, 
пластир,

набір, 
упаковка, 

тощо)

Наявна
кількість

лікарського 
засобу/медич
ного 

виробу на
звітну дату

Ціна за
одиницю, в

якій
вказуються

залишки
лікарськог

о 
засобу/меди

чног о
виробу, грн

Кількість в
упаковці

(заповнюєтьс я
лише у тих 
випадках,

якщо у 
стовпчику 6

одиниця 
виміру не є 

мінімальною 
– упаковка,

набір)

Термін
придатності

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення поверхневого 
антигену вірусу гепатиту 
В(HBsAg) DIA-
HBsA,с.031-18

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення поверхневого 
антигену вірусу гепатиту
В(HBsAg) DIA-HBsA

набір

  

    - дослідження

         

      161 досл. 2962,2504 96досл. 31.07.2020р.

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл класів 
IgG IgM Treponema 
pallidum DIA-IgG-IgM-
Trep,с.085-18

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл класів
IgG IgM Treponema 
pallidum DIA-IgG-IgM-
Trep

набір        - дослідження       70досл. 1598,1453 96досл. 28.02.2020р.



Тест-система 
імуноферментна для 
кількісного визначення 
антитіл класу IgG до 
збудника токсоплазмозу 
людини(Toxoplazma 
gondii) DIA-Toxo-
IgG,с.051-18

Тест-система 
імуноферментна для 
кількісного визначення 
антитіл класу IgG до 
збудника токсоплазмозу 
людини(Toxoplazma 
gondii) DIA-Toxo-IgG

набір       - дослідження       0 досл.     4243,8875 96досл. 31.12.2019р.

Тест-система 
імуноферментна для  
виявлення антитіл до 
вірусу імунодефіциту 
людини I  та II типів DIA-
ВІЛ ½- III,с.028-18

Тест-система 
імуноферментна для  
виявлення антитіл до 
вірусу імунодефіциту 
людини I  та II типів 
DIA-ВІЛ ½- III

набір -  набір        0 наб.     57694,4 480дос.          31.12.2019р.

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл до 
вірусу імунодефіциту 
людини  I  та II 
типів,с.0919/35

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл до 
вірусу імунодефіциту 
людини  I  та II типів,
«Рекомбінант-ВІЛ 1,2-
МБА»

 набір   -  дослідження     112 досл.      4032,00       96досл.    11.03.2021р.

Тест-система 
імуноферментна для 
кількісного визначення і 
підтвердження антигену р-
24 ВІЛ-1,с.028/19

Тест-система 
імуноферментна для 
кількісного визначення і 
підтвердження антигену 
р-24 ВІЛ-1, DIA-HIV-р24

 набір   -  дослідження       96 досл.    7701,86       96досл.     31.12.2020р.

Тест-система 
імуноферментна для 
одночасного виявлення 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини 
першого та другого типів 
та антигену р-24 ВІЛ-
1,с.1119/41

Тест-система 
імуноферментна для 
одночасного виявлення 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини 
першого та другого типів
та антигену р-24 ВІЛ-1, 
«ВІЛ-1,2-АГ/АТ-Ультра-
МБА»

 набір

  

  - дослідження       200 досл.    2748,00         96досл.     26.05.2021р.

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення сумарних 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини ½ 
типу,с.45

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення сумарних 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини 
½ типу, «Уні-ВІЛ-1,2-АТ-
Бест»

набір    - дослідження        192 досл.    2281,00       96досл.      23.03.2021р.

А.Чайка(0542)701-263
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Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом
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Адміністративно-територіальна одиниця    клініко-діагностична лабораторія

КНП СОР « Обласний клінічний медичний центр
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(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) 

                                                       Державний бюджет

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення сумарних 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини ½ 
типів,с.42

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення сумарних 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини 
½ типів, УНІ-ВІЛ-1,2 
АТ-БЕСТ

      тест
  - дослідження       0 досл.   2031,36 96досл.    02.07.2020р.

Cyto-Stat триХРОМ
CD45-FITC/CD4-
RD1/CD3-PC5,c.7538104F

Cyto-Stat триХРОМ
CD45-FITC/CD4-
RD1/CD3-PC5

флакон   -  флакони         34 фл.     538937,28 50досл.       15.03.2020р.

Ізотонічний розчин,
    с.008612K
    с.50237F

Обжимна рідина    
ISOFLOW(10л)

упаков.

   -

   упаков.       1 упаков.
      4 упаков.

   9003,6 Робочий
розчин для

промивання

     10.03.2020р.
     26.05.2020р.

Система реагентів 
IMMUNOPREP,
с.1037044К

Система реагентів 
IMMUNOPREP

упаков.     -    упаков.      0     35171,00 100досл.        26.12.2019р.



Пробірки для аналізу Тестові пробірки упаков.   -      упаков.          5 упаков.       6766,08 250шт. Термін придатності
необмежений

А.Чайка(0542)701-263



                                                                                                                                                      Додаток до
наказу Міністерства охорони здоров’я
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Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом

на 08.01.2020.
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  Благодійна допомога 
Міжнародна

непатентована назва 
лікарського 
засобу/ назва 

медичного виробу 

Торгівельна назва 
лікарського засобу/ 
медичного виробу 

Форма
випуску
лікарсь

кого
засобу/ 
медичн

ого 
виробу

Дозув
ання

лікарс
ького
засобу

Одиниця
виміру, в

якій 
вказуються

залишки
(флакон,

таблетка, 
пластир,

набір, 
упаковка, 

тощо)

Наявна
кількість

лікарського 
засобу/медич
ного 

виробу на
звітну дату

Ціна за
одиницю, в

якій
вказуються

залишки
лікарськог

о 
засобу/меди

чног о
виробу, грн

Кількість в
упаковці

(заповнюєтьс я
лише у тих 
випадках,

якщо у 
стовпчику 6

одиниця 
виміру не є 

мінімальною 
– упаковка,

набір)

Термін
придатності

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Набір Genscreen Ultra HIV 
Ag/Ab для виявлення 
антигену  ВІЛ-1 та антитіл
до ВІЛ ½, 
Серія 9К0128

Набір Genscreen Ultra HIV 
Ag/Ab для виявлення 
антигену  ВІЛ-1 та антитіл 
до ВІЛ ½, 
Cерія 9К0128

набір

  

    - дослідження

         

      288 досл. 18,8125 96досл. 20.03.2021

А.Чайка(0542)701-263


