
                                                                                                                                                                                                                                  Додаток до

наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 28.02.2019 №486

Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів

станом на 31.05.2021р.

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/
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

         

0 досл. 9.3791 192 досл. 31.05.2021

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

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення 
поверхневого антигену
вірусу гепатиту 

набір - досл 473 досл 96 досл 11.2021 р



DIA-HbsA,с.057/1-20 В(HbsAg) (96)

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.: 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
893  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 0  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 0 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 0 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 31.05.2021  р.  

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/
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. 2 400  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. 0 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 
людини 1 та 2 типів 
с.0120-41 т/пр.20.07
.2021р.

Досл. - Досл. 268 досл. 8.32 - 20.07.2021 р.

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

HIV ½ БЕСТ Тест-система 
імуноферментна  для  
виявлення антитіл до 
вірусу імунодефіциту 

тест. - тест 363 досл 20,290 - 13.08.2021р.



        с.21,т/пр.13.08.2021р. 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 0 455,220 - 31,03,2021 р.

      Обжимна рідина 
IsoFlow  серія: 50296F; 

Обжимна рідина
IsoFlow

упак - упак 1 3079.50 04.01.2022р.

        Набір  реагентів  
IMMUNOPREP          
серія: 1037049

Набір  реагентів
IMMUNOPREP

упак - Упак. 1 38494.56 - 26.08.2021р.

Флюоросфери Flow-Chek      

Серія :9435235F

Серія :9435272 F

Флюоросфери Flow-Chek   

Упак

упак

- Упак

упак

0

0

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

0

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 0 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 
та антигену ВІЛ-1 (р24)
(комплект 2),192 
тести,каталожнеий номер 
01.32

тест - тест 373  досл. 15,35 - 12.08.2021р.

Засіб для очищення 
COULTER CLENZ,5 л

Серія: - 010003 К

Засіб для очищення 
COULTER 
CLENZ,кат.номер8448222 упак - упак 0 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 0 812,80 - 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 ,Elecsy
s cobas e,кат.номер 
11662988122

Упак

.

-

Упак.
2 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.

2 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.

0 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.

0 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.

0 422,44

-

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 0 7962,25 - 27.04.2021



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

Клітини IMMUNO-TROL  
кат.номер  6607098 

упак - упак 0 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 31. 0  5  .202  1  р.  



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, 
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 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 1580 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 1168 3100,00 96 досл 02.2022р.

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 31.05.2021  р.  

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/
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  (набір )для 
одночасного виявлення 
антигена р24 ВІЛ-1 та 
антитіл  до ВІЛ1/2            
с.21,т/пр.19.09.2022

ВІЛ-1/2 АГ+АТ-ультра –
Бест. Тест-система 
імуноферментна для 
одночасного виявлення 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини ½ 
та антигену ВІЛ-1(р24)
(комплект 1,2,3),комплект 
2.каталожний номер 01.32 

тест - тест 192  тест 14,57 192 тест 19.09.2022р

Тест-система (набір)  для   
виявлення   антитіл до ВІЛ 
першого та другого типів      
с.22,т/пр.23.09.2022р.

ВІЛ-1/2-Бест Тест –
система імуноферментна 
для виявлення антитіл до 
вірусу імунодефіциту 
людини ½ типу (комплект 
1,2)комплект 
1,каталожний номер 01.61 

тест - тест 96 тест 19,26 96 тест 23.09.2022р

Тест-система (набір)  для  
кількісного визначення  
антигена  р 24 ВІЛ-1       
с.032-21,т/пр.30.09.2022р.

DIA-HIV-p24 Тест-система
імуноферментна  для  
кількісного визначення та 
підтвердження  антигену р
24 ВІЛ-1 ,каталожний 
номер Т1-1601С

 тест -  тест 480 тест 31,10 96 тест 30.09.2022р

Контрольні зразки ВЛК-ВІЛ-1 Стандартна флакон - флакон 25 флаконів 46,64 - 31.03.2022р



сироваток, які містять 
антитіла до ВІЛ (для 
внутрішньолабораторного 
контролю якості).Серія 032-
21.Т.пр.до 31.03.2022р

сироватка для 
внутрішньолабораторного 
контролю якості 
досліджень на антитіла до 
ВІЛ-1 методом 
ІФА,каталожний номер Р-
01-L1-0.5

Тест-система  (набір ) ІФА 
для одночасного виявлення 
антигена р24 ВІЛ-1 та 
антитіл  до ВІЛ1/2            
с.20.т/пр.11.08.2022р

ВІЛ-1/2 АГ+АТ-ультра –
Бест. Тест-система 
імуноферментна для 
одночасного виявлення 
антитіл до вірусу 
імунодефіциту людини ½ 
та антигену ВІЛ-1(р24)
(комплект 1,2,3),комплект 
2.каталожний номер 01.32

тест - тест 384 тест 18,17 192 тест 11.08.2022р

Тест-система (набір) ІФА 
для   виявлення  антитіл до 
ВІЛ 1/2 . 
с.47,т/пр.03.08.2022р.

Уні- ВІЛ-1,2АТ-Бест Тест-
система імуноферментна 
для виявлення сумарних 
антитіл до вірусу  
імунодефіциту  людини ½ 
типу(комплект 
1,2,3),комплект 
2,каталожний номер 01.52

тест - тест 384 тест 23,62 192 тест 03.08.2022р

Тест-система 
імуноферментна (набір 
реагентів)для одночасного 
виявлення антигена р24 
ВІЛ-1 та антитіл до 
ВІЛ1/2.Серія 114/2-21.Т.п.до
30.09.2022р

DIA-HIV-Ag/Ab Тест-
система імуноферментна  
для  одночасного 
виявлення антитіл до 
ВІЛ1/2 та  антигену р 24 
ВІЛ-1 ,каталожний номер 
Т1-1601С

тест - тест 5280 тест 6.36 480 тест 30.09.2022р

Контрольний зразок 
сироваток ,які містять 
антитіла до ВІЛ(для 
внутрішньолабораторного 
контролю якості).Серія 032-
21.т.пр.до 31.03.2022р

ВЛК-ВІЛ-1 Стандартна 
сироватка для 
внутріфшньолабораторног
о контролю якості 
досліджень на антитіла до 
ВІЛ -1 методом 
ІФА,каталожний номер Р-
01-L1-0.5

флакон флакон 50 флакон 46,93 - 31,03,2022

Набір контрольних 
матеріалів для зовнішнього 
сервісу із забезпечення 
якості програми з 
ВІЛ/гепатитів,12по2 
мл.Серія 330500.Т.пр.до 
31.03.2022 р

Зовнішній сервісз 
забезпечення якості 
(ЗСЗЯ) програма 
ВІЛ/гепатит,12 по 2мл,кат 
номер 12000815

Упак. Упак. 1 упак. 39299,31 31.03.2022

Тест-система (набір) ІФА КТ-011/2 Рекомбінант – тест тест 384 тест 9.69 192 тест 05.08.2022р



для   виявлення  антитіл до 
ВІЛ першого та другого 
типів.с.0221/41,т/пр.05.08.20
22р.

ВІЛ1,2-МБА,комплект 
№2,тест,(192 теста в 1 
упаковці),каталожний 
номер КЕ-011/2

AQUIOS фокусуючий 
розчин ,10 
л.Серія :6010045.Термін 
придатності до 08.07.2022

AQUIOS фокусуючий 
розчин ,каталожний номер
В25697

Упак. Упак.   26 упак. 689,00 - 08.07.2022

AQUIOS  розчин гіпохлорита 
натрію ,4 флакони по 50 
мл.Серія :6060050F.Термін 
придатності до 11.01.2022

AQUIOS  розчин 
гіпохлорита 
натрію ,каталожний номер
В23536

Упак. Упак. 2 упак. 8 815,96 11.01.2022

AQUIOS Очисний агент  
Cleaning 
Agent,0.5л.Серія :6070082.Те
рмін придатності до 
03.02.2022

AQUIOS Очисний агент 
,каталожний номер 
В235698

Упак. Упак. 32 упак. 698.46 03.0202022

AQUIOS  Набір лізуючих 
реагентів.Серія :6040053К.Те
рмін придатності до 
15.11.2021

AQUIOS Набір ліфзуючих 
реагентів,каталожний 
номер В23538

набір набір 18 набір 3 840.01 15.11.2021

AQUIOS 96- лунковий 
планшет,50 
планшетів.Серія :31820003.Т
ермін придатності до 
13.11.2023

AQUIOS Планшет с 
глибокими 
лунками ,каталожний 
номер В23502

Упак. Упак. 1 упак. 9846.02 13.11.2023

AQUIOS  тетра-1 панель,50 
тестів.Серія :6060050F.Термі
н придатності до 11.01.2022

AQUIOS тетра-1 
панель,каталожний номер 
В23533

Флак. Флак. 36 флак. 13128.03 04.01.2022

AQUIOS Immuno-Trol 
клітина,30 
тестів.Серія :6170154К.Термі
н придатності до 18.09.2021

AQUIOS Immuno-Trol 
клітини , каталожний 
номер В23535

Упак. Упак. 3 упак. 5251,21 18.09.2021

AQUIOS Immuno-Trol низькі 
клітини ,30 тестів. 
Серія :6180180К.Термін 
придатності до 01.09.2021

AQUIOS Immuno-Trol 
низькі 
клітини ,каталожний 
номер В 25700

Упак. Упак. 3 упак. 5251,21 01.09.2021



Т.Хоружа


