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

Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів

станом на 25.05.2020р.

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/
медичного 

виробу на
звітну дату

Ціна за
одиницю, в

якій
вказуються

залишки
лікарськог

о 
засобу/

медичног 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.001-19

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення поверхневого 
антигену вірусу гепатиту
В(HbsAg) DIA-HbsA

набір

  

    - дослідження

         

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

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       21 досл.    7701,86       96досл.     31.12.2020р.

  А.Чайка(0542)701-263



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                     Додаток до

наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 28.02.2019 №486

Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів

станом на 25.05.2020р.

Адміністративно-територіальна одиниця    клініко-діагностична лабораторія  

КНП СОР « Обласний клінічний медичний центр
соціально-небезпечних захворювань » 03083340
(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ)

                                                    Спецрахунок

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/
медичного 

виробу на
звітну дату

Ціна за
одиницю, в

якій
вказуються

залишки
лікарськог

о 
засобу/

медичног 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) (192)
DIA-HbsA,с.051-19

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення 
поверхневого антигену
вірусу гепатиту 
В(HbsAg) DIA-HbsA

набір

  

    - дослідження

         

960 досл. 9.3791 96досл. 31.05.2021

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл до вірусу 
гепатиту С (192)
DIA-HCV,с.031/1-19

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл до 
вірусу гепатиту С
DIA-HCV

набір - дослідження 824досл 9.3792 96 досл    30.06.2021



Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл класів 
IgG IgM Treponema pallidum 
DIA-IgG-IgM-Trep,с.096-19

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

набір        - дослідження    314 досл. 9.5967 96досл. 30.04.2021.

Тест-система 
імуноферментна для 
кількісного визначення 
антитіл класу IgG до 
збудника токсоплазмозу 
людини(Toxoplazma gondii) 
DIA-Toxo-IgG,с.057-19

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

набір       - дослідження 133 досл.     5.6509 96досл.
02.2021р.

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл класів 
IgG IgА Chlamydia 
trachomatis
 DIA-Chlamidiya,с.083-19

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл 
класів IgG IgА 
Chlamydia trachomatis
 DIA-Chlamidiya,

набір - дослідження 223 досл 13.3165 96 досл 31.10.2020

Амілаза  с 19-0691
                 с 19-1461

Набір
набір

Набір
набір

2
2

1845,88 30.04.2021
31.10.2021

ГГТ            с 19-1163 набір набір 2 1941,41 28.02.2021

Холестерин с19-0115 набір набір 2 1705,67 31.12.2020

Холестерин калібратор
С 19-1242

набір набір 2 8348,05 31.05.2021

Холестерин  ЛВЩ 
С 19-1283

набір набір 3 5024,55 31.12.2020

АЛТ           с 19 – 1271 набір набір 3 1325,09 31.03.2021

АСТ         с 19-1254 набір набір 3 1357,44 31.03.2021

ЛДГ         с 19-0632 набір набір 2 2790,39 31.10.2020

Лужна фосф.с 19-1222 набір набір 2 1118,62 31.08.2021

Заг. білок с 19-1071 набір набір 3 842,82 31.01.2021

Заг. білірубін с 19-1405 набір набір 3 1426,78 31.08.2021



Глюкоза  с 19-0139 набір набір 2 1189,50 31.03.2021

Сечовина  с 19-0144 набір набір 3 1449,89 31.12.2020

Креатинін  с 19-1216 набір набір 3 782,73 31.05.2021

Тригліцериди с 19-1230 набір набір 2 2315,82 30.04.2021

Альбумін с 19-1022 набір набір 2 1021,55 30.06.2021

Мультикалібратор
С 03-3090-08

набір набір 2 2725,68 31.01.2021

Контрольна сироватка  
1 (норма)  с 01-1090-01

набір набір 2 6414,35 30.09.2021

Контрольна сироватка 
2 (патолог)с 02-2080-03

набір набір 3 6619,28 31.12.2020

Системна рідина 
С 19-1347

шт набір 1 4257,23 31.03.2021

Системна миюча 
рідина с 19-1213

шт набір 1 7152,39 31.08.2021

А.Чайка(0542)701-263

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      Додаток до

наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 28.02.2019 №486

Звіт 



про залишки лікарських засобів та медичних виробів
станом на 25.05.2020.

Адміністративно-територіальна одиниця    клініко-діагностична  
лабораторія

КНП СОР « Обласний клінічний медичний центр
соціально-небезпечних захворювань » 03083340
(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ)

Держбюджет
Міжнародна

непатентована назва 
лікарського 
засобу/ назва 

медичного виробу 

Торгівельна назва 
лікарського засобу/ 
медичного виробу 

Форма
випуску 

лікарсько
го засобу/ 
медичног

о 
виробу

Дозуван
ня

лікарсь
кого

засобу

Одиниця
виміру, в

якій 
вказуються

залишки
(флакон,
таблетка, 
пластир,

набір, 
упаковка, 

тощо)

Наявна
кількість

лікарського 
засобу/
медичного 

виробу на
звітну дату

Ціна за
одиницю, в

якій
вказуються

залишки
лікарськог

о 
засобу/

медичног 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

Тест-система 
імуноферментна (набір 
реагентів)для одночасного 
виявлення антитіл до ВІЛ1/2
та антигену р24              
с.107-19,т/пр.30.06.2021

Тест-система 
імуноферментна (набір 
реагентів)для одночасного
виявлення антитіл до 
ВІЛ1/2 та антигену р24 
с.107-9,т/пр.30.06.2021

дослідж. - дослідж. 21888 досл. 5,46 480,0досл. 30.03.2021

Тест-система (набір)  для  
кількісного визначення  
антигену  р24 ВІЛ1        
с.030-19,т/пр.30.06.2021р.

DIA-HIV-р24Тест-система 
імуноферм.  для  
кількісного визначення і 
підтвердження  антигену  
р24 ВІЛ1 
с.030-19,т/пр.30.06.2021р.

Досл. - Досл. 384,00 31,21 - 30.06.2021 р.

Тест-система (набір)  для  
кількісного визначення  
антитіл до вірусу ВІЛ-1/2      
с.0120-41,т/пр.20.07.2021р.

Тест-система 
імуноферментна  для  
виявлення антитіл до 
вірусу імунодефіциту 
людини 1 та 2 типів 
с.0120-41 т/пр.20.07
.2021р.

Досл. - Досл. 1224 8.32 - 20.07.2021 р.

Тест-система (набір) ІФА   
для   виявлення  антитіл до 
вірусу ВІЛ- першого т а 

HIV ½ БЕСТ Тест-система 
імуноферментна  для  
виявлення антитіл до 

тест. - тест 1 304,00 20,290 - 13.08.2021р.



другого типів
        с.21,т/пр.13.08.2021р.

вірусу імунодефіциту 
людини 1/ 2

Тест-система (набір)  для 
імунологічної діагностики 
ВІЛ методом імунного блоту
с.407312,т/пр.31.03.2021р.

Набір діагностичний для 
лінійного імуноаналізу 
INNO-LIA HIV  VII Score

тест - тест 80,00 455,220 - 31,03,2021 р.

Обжимна рідина IIsoFlow
(10л)    с. 50278F ;  .т.п. 
05.06.2021 р.

Обжимна рідина 
IIsoFlow (10л)    с. 
50278F ;  . 

упак - упак 1 1081.60 Робочий розчин  05.06.2021 р.

Система реагентів  
IMMUNOPREP  c. 
1037047К; 

Набір реагентів 
IMMUNOPREP

упак - упак 5 6760,10

-

04.02.2021 р.

Обжимна рідина DxFLEX 
(10л)    с. 6430015 ;  

Обжимна рідина DxFLEX 
(10л) 

упак - упак 2 1116,45 - 14.12.2020 р.

Флюоросфери Flow-Chek      
c9435211F.

Флюоросфери Flow-Chek   упак - упак 2 4744,40 - 09.11.2020 р.

Флюоросфери Flow- Сount   
c7548232F  

Флюоросфери Flow- Сount упак - упак 4 7952,25 - 17.11.2020 р.

Клітини IMMUNO-TROL     
с. 7609269 F, р

Клітини IMMUNO-TROL  
с

упак - упак 1 4056,11 - 20.08.2020

Калібрувальні  
флюоросфери Cyto FLEX 
Daily QC Fluorospheres  с. -
AL07F;  

Cyto FLEX Флюоросфери упак - упак 2 8120,25 - 02.10.2022р



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

Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів

станом на 25.05.20.2020.

Адміністративно-територіальна одиниця    клініко-діагностична лабораторія  

КНП СОР « Обласний клінічний медичний центр
соціально-небезпечних захворювань » 03083340
(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ)

  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/
медичного 

виробу на
звітну дату

Ціна за
одиницю, в

якій
вказуються

залишки
лікарськог

о 
засобу/

медичног 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

         

    0 досл. 18,8125 96 досл. 20.03.2021

А.Чайка(0542)701-263




