
 

                                                                                                                                                                                                                                  Додаток до 

наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 28.02.2019 №486 

Звіт  

про залишки лікарських засобів та медичних виробів 

станом на 22.02.2021р. 

Адміністративно-територіальна одиниця  м.Суми 

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/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) (192) 
DIA-HbsA,с.051-19 

 

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

 
 
 

набір 

 
   
 
    - 

 

 
 
дослідження 

 
          
 
320  досл. 

 
 
 
9.3791 

 
 
 

192 досл. 

 
 
 

31.05.2021 



 

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення поверхневого 
антигену вірусу гепатиту 
В(HbsAg) (96) 
DIA-HbsA,с.057/1-20 

 

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення 
поверхневого антигену 
вірусу гепатиту 
В(HbsAg) (96) 
 

набір - досл 576 досл  96 досл 11.2021 р 

 
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 
 
 
 
 

 
 
 
175 досл 

 
 
 
9.3792 

 
 
 

96 досл 

 
 
 
   30.06.2021 

 
Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл до вірусу 

гепатиту С (96) 
DIA-HCV,с.034-20 

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл до 
вірусу гепатиту С (96) 

 

набір - досл 576 досл  96 досл 02.2022р 

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

DIA-IgG-IgM-Trep, 
       С.: 0220 т/п – 02.04.2021 

 
Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл 
класів IgG IgM 

Treponema pallidum 
DIA-IgG-IgM-Trep 

 

 
 
Набір 
 
 
 
 
 

 
 
       - 

 
 
дослідження 

 
 
    
 
 
 
217 досл 

 
 
 
 
 

 
1 199,00 

 
 
 
 
 

 
192 досл 

 
 

 
 
 

 
02.04.2021 

 
Тест-система 

імуноферментна для 
виявлення антитіл класів 
IgG IgM Treponema pallidum 
DIA-IgG-IgM-Trep, 
    С.: 101-20 т/п – 05. 2022 

Тест-система 
імуноферментна для 

виявлення антитіл 
класів IgG IgM 
Treponema pallidum 
DIA-IgG-IgM-Trep, 
 

набір - досл 960 досл  96 досл 05.2022 р 

 
Тест-система 

імуноферментна для 
виявлення антитіл класів 
IgG IgM Treponema pallidum 
DIA-IgG-IgM-Trep, 
    С.: 0320 т/п –22.07. 2021 

Тест-система 
імуноферментна для 

виявлення антитіл 
класів IgG IgM 
Treponema pallidum 
DIA-IgG-IgM-Trep, 
 

наб - досл 10 
(1920 досл) 

 192 досл 22.07.2021 р 



 

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл класів 
IgG Токсоплазмозу  DIA-
ТОХО 
       С.: 058-20 т/п – 11.2021 

 

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл 
класів IgG 
Токсоплазмозу  DIA-
ТОХО С.: 058-20 т/п – 
11.2021 

набір - досл 250  досл  96 11,2021р 

 
Тест-система 

імуноферментна для 
виявлення антитіл класів 
IgG  та IgА Хламідії  DIA-
Chlamidiya, 
       С.: 085-20 т/п – 06/.2021 

 
Тест-система 

імуноферментна для 
виявлення антитіл 
класів IgG  та IgА 
Хламідії  DIA-
Chlamidiya, 
       

набір - досл 191 досл  96 06.2021 р 

 
Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл класів 

IgG та IgА до герпесу  
 DIA—HCV 1/2 
       С.: 061-20 т/п – 12//.2021 

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл 
класів IgG та IgА до 

герпесу  
 DIA—HCV 1/2 
 

набір - досл 220 досл  96 12.2021 р. 

 

Т.Хоружа                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                      Додаток до 

наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 28.02.2019 №486 

Звіт  

про залишки лікарських засобів та медичних виробів 

станом на 23.02.2021р. 

Адміністративно-територіальна одиниця  м.Суми 

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/медичн

ого  
виробу на 

звітну дату 

Ціна за 
одиницю, в 

якій 

вказуються 

залишки 
лікарськог

о  
засобу/мед

ичног 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. 12960  досл. 5,46 480,0досл. 30.06.2021 

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. 47 досл 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 

Досл. - Досл. 692 досл. 8.32 - 20.07.2021 р. 



людини 1 та 2 типів 

с.0120-41 т/пр.20.07 
.2021р. 

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

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

HIV ½ БЕСТ Тест-система 
імуноферментна  для  
виявлення антитіл до 

вірусу імунодефіциту 
людини 1/ 2 
 

тест. - тест 771 досл 20,290 - 13.08.2021р. 

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 27,00 455,220 - 31,03,2021 р. 

      Обжимна рідина 

IsoFlow  серія: 50296F;  

 

Обжимна рідина 

IsoFlow 

 

упак - упак 2 3079.50  04.01.2022р. 

        Набір  реагентів  

IMMUNOPREP          

серія: 1037049 

Набір  реагентів  

IMMUNOPREP 

упак - Упак. 3 38494.56 - 26.08.2021р. 

Флюоросфери Flow-Chek        

 
Серія :9435235F 
 
Серія :9435272 F 

Флюоросфери Flow-Chek          

 
Упак 
 
упак 

 

 
- 
 

 

 
Упак 
 
упак 

 

 
0 
 
1 

 

 
4744,40 
 
4502.73 

 

- 
 
 
- 

 

 
16.02.2021р. 
 
03.05.2021р. 

Флюоросфери Flow- Сount           
Серія : 7548237F 
 
Серія:7548243 F 

Флюоросфери Flow- Сount            
Упак 
 
упак 

-  
Упак 
 
упак 

 
0 
 
2 

 
7952,25 
 
7547,19 

-  
09.03.2021 р. 
 
22.06.2021 р 

Клітини IMMUNO-TROL                
с. 7609269 F, р 

Клітини IMMUNO-TROL                
с 

упак - упак 0 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 

Тест-система (набір) ІФА 
для одночасного виявлення 
антигену р24 ВІЛ -1 та 

антитіл до ВІЛ ½ 
С.19  

ВІЛ1/2АГ+АТ-ультра 
БЕСТ Тест-система 
імуноферментна для 

одночасного виявлення 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини ½ 

тест - тест 781  досл. 15,35 - 12.08.2021р. 



та антигену ВІЛ-1 

(р24)(комплект 2),192 
тести,каталожнеий номер 
01.32 

Засіб для очищення 
COULTER CLENZ,5 л 
 

Серія: - 010003 К 

Засіб для очищення 
COULTER 
CLENZ,кат.номер8448222 

 
 
упак 

 
 
- 

 
 
упак 

 
 
2 

 
 
1157.10 

 
 
- 

 
 
26.05.2021 р. 

Пробірки для 
аналізу(12*75мм)блакитні 
250 штук 
Серія: 295682 

Пробірки для 
аналізу(12*75мм)блакитні 
(250/упак),2523749 

 
 
упак 

 
 
- 

 
 
упак 

 
 
2 

 
 
812,80 

 
 
- 

 
 
необмежений 

Системний розчин для 
генерації електрохімічних 
сигналів,Elecsys cobas 
e,380мл  
С:45411501; т.п.: 30.09.21 

Системний розчин для 
генерації електрохімічних 
сигналів 
вімуноаналізаторах 
,Elecsys cobas e,кат.номер 
11662988122 

Упак 
 
 
 
 
 
. 

-  
 
 
Упак. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1219,20 

  
 
 
 
30.09.2021р. 

Системний розчин для 
чистки детекторного блоку 
Elecsys cobas e,380мл  
С: 46514701; т.п.:31.12.21 

Системний розчин для 
чистки детекторного блоку 
Elecsys cobas 
e,380мл,кат.номер 
11662970122 

Упак. - Упак.  
 
3 

 
 
1669,22 

-  
 
31.08.2021р. 

Очищуючий розчин ISE 
Cleaning Solution/Elecsys 
SysClean,5 флаконів по100 

мл 

Очищуючий розчин ISE 
Cleaning Solution/Elecsys 
SysClean,кат.номер 

11298500316 

Упак. - Упак.   -  

Наконечник для проб 
ELECSYS 2010/cobas e 
411(30*на 120 штук) в 
упаковці 
С.-19093915 ; т.п.-31.07.24 

Накінечник для 
використання в системах 
cobas e 411,кат.номер 
11706799001 

Упак. - Упак.  
 
 
3 

 
 
 
2040,67 

-  
 
 
31.07.2024р 

Реакційна пробірка 
ELECSYS 2010/cobas e 

411,3600 штук в упаковці 
 
С.: 19086716;т.п:-31.07.24 

Ковпачок (реакційна 
пробірка)для 

використання в системах 
ELECSYS 2010/cobas e 
411,кат.ном. 11706802001 
  

Упак. - Упак.  
 
 
1 

 
 
 
2040,67 

-  
 

 
31.07.2024 

Розчин Elecsys SYS 
Wash,500мл  
 
С.-47279501; т.п.-30.06.2021 

Розчин Elecsys SYS 
Wash,кат.номер 
11930346122 

Упак. - Упак.  
 
1 

 
 
422,44 

-  
 
30.06.2021 



Пробірки для зразків.5000 

штук в упаковці  
 
серія: 20036175 

Пробірки для зразків.5000 

штук, кат.номер 
10394246001 
 

Упак. - Упак.  
 
1 

1378,40 -  

 
31.05.2025 

Флюоросфери Flоw-Count. 
200 тестів 
Серія – 7548240 т.пр.- 

27.04.2021 
 

Флюоросфери Flоw-Count. 
200 тестів 
кат номер 7547053 

 

флак - флак 2 7962,25 - 27.04.2021 

Клітини IMMUNO-TROL                
с. 7609282 F, т.п.-04.02.2021  
 

Клітини IMMUNO-TROL             
кат.номер  6607098  
 

упак - упак 1 4056,11 - 04.02.2021 

 

Т.Хоружа 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      Додаток до 

наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 28.02.2019 №486 

Звіт  

про залишки лікарських засобів та медичних виробів 

станом на 22. 02.2021р. 

Адміністративно-територіальна одиниця  м.Суми 

КНП СОР « Обласний клінічний медичний центр 

соціально-небезпечних захворювань » 03083340                               

(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ)  

Бюджет 

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,  

Наявна 
кількість 

лікарського  
засобу/медичн

ого  
виробу на 

звітну дату 

Ціна за 

одиницю, в 

якій 
вказуються 

залишки 
лікарськог

о  

Кількість в 

упаковці 
(заповнюєтьс 

я лише у тих  
випадках, 

якщо у  

Термін 

придатності 



пластир, 

набір,  
упаковка,  

тощо) 

засобу/мед

ичног о 

виробу, грн 

стовпчику 6 

одиниця  
виміру не є  

мінімальною  
– упаковка, 

набір) 
Тест-система 
імуноферментна для  

виявлення IgM  до 
нуклеокапсидного  антигену  
коронавірусу  SARS-COV-2 
 
  c/ 013-20; т.пр.- 10.2021  

Тест-система 
імуноферментна для  

виявлення IgM  до 
нуклеокапсидного  
антигену  коронавірусу  
SARS-COV-2 
 

дослідж. - дослідж.  
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
3 210.00 

 
 
 
 
 

96 досл. 

 
 
 
 
 
10.2021 

Тест-система 
імуноферментна для  
виявлення IgM  до 
нуклеокапсидного  антигену  
коронавірусу  SARS-COV-2 

 
  c/16/1-20; т.пр.- 01.2022  

Тест-система 
імуноферментна для  
виявлення IgM  до 
нуклеокапсидного  
антигену  коронавірусу  

SARS-COV-2 
 

Досл. - досл 2700 3 100,00 96 досл 01.2022 р 

Тест-система 
імуноферментна для  
виявлення IgG  до 
нуклеокапсидного  антигену  
коронавірусу  SARS-COV-2 
 
  c/029-20; т.пр.- 02.2022  

Тест-система 
імуноферментна для  
виявлення IgG  до 
нуклеокапсидного  
антигену  коронавірусу  
SARS-COV-2 
 

досл - досл 2321 3100,00 96 досл 02.2022р. 

 

 

 

Т.Хоружа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


