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

Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів

станом на 09.05.2022  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 
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лікар
ськог
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у/ 
меди
чног
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виро
бу
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ванн
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ліка
рськ
ого 
засо
бу

Одини
ця 
виміру
, в якій
вказу
ються
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ки 
(флак
он, 
таблет
ка, 
пласт
ир, 
набір, 
упако
вка, 

Наявна 
кількіст
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лікарськ
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засобу/
медичн
ого 
виробу 
на 
звітну 
дату

Ціна 
за 
одини
цю, в 
якій 
вказу
ються 
залиш
ки
лікарс
ького 
засобу
/
медич
ног о 
вироб
у, грн

Кількіст
ь в 
упаковці
(заповн
юєтьс я 
лише у 
тих 
випадка
х, якщо 
у 
стовпчи
ку 6 
одиниця
виміру 
не є 
мінімал
ьною 

Термін 
придатн
ості



тощо) – 
упаковк
а, набір)

Пробірки для 
зразків.5000 
штук в упаковці 

серія: 20036175

Пробірки для 
зразків.5000 
штук, кат.номер
10394246001

Упак. -  1 
Упак.

1

1378,4
0

-

31.05.20
25

Т.Хоружа

Звіт 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів

станом на 09.05.2022  р.  

Адміністративно-територіальна одиниця  м  .Суми  

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

закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) 
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Міжнародна
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у он,
табле
тка, 

пласт
ир,
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упако
вка, 

тощо)

о
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грн
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стовпч
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я 
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мінімал
ьною 

–
упаковк

а,
набір)

Тест-система  
(набір )для 
одночасного 
виявлення 
антигена р24 ВІЛ-1
та антитіл  до 
ВІЛ1/2            
с.21,т/пр.19.09.202
2

ВІЛ-1/2 АГ+АТ-
ультра –Бест. 
Тест-система 
імуноферментн
а 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 19.09.2
022р

Тест-система 
(набір)  для  

DIA-HIV-p24 
Тест-система 

 тест -  тест 312 тест 31,10 96 тест 30.09.2
022р



кількісного 
визначення  
антигена  р 24 ВІЛ-
1       
с.032-21,т/пр.30.09
.2022р.

імуноферментн
а  для  
кількісного 
визначення та 
підтвердження  
антигену р 24 
ВІЛ-
1 ,каталожний 
номер Т1-1601С

Тест-система  
(набір ) ІФА для 
одночасного 
виявлення 
антигена р24 ВІЛ-1
та антитіл  до 
ВІЛ1/2            
с.20.т/пр.11.08.202
2р

ВІЛ-1/2 АГ+АТ-
ультра –Бест. 
Тест-система 
імуноферментн
а 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 64 тест 18,17 192 тест 11.08.2
022р

Тест-система 
(набір) ІФА для   
виявлення  антитіл
до ВІЛ 1/2 . 
с.47,т/пр.03.08.202
2р.

Уні- ВІЛ-1,2АТ-
Бест Тест-
система 
імуноферментн
а для 
виявлення 

тест - тест 168тест 23,62 192 тест 03.08.2
022р



сумарних 
антитіл до 
вірусу  
імунодефіциту  
людини ½  
типу(комплект 
1,2,3),комплект 
2,каталожний 
номер 01.52

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 
імуноферментн
а  для  
одночасного 
виявлення 
антитіл до 
ВІЛ1/2 та  
антигену р 24 
ВІЛ-
1 ,каталожний 
номер Т1-1601С

тест - тест 480 тест 6.36 480 тест 30.09.2
022р

Тест-система 
(набір) ІФА для   
виявлення  антитіл
до ВІЛ першого та 
другого 
типів.с.0221/41,т/п
р.05.08.2022р.

КТ-011/2 
Рекомбінант –
ВІЛ1,2-
МБА,комплект 
№2,тест,(192 
теста в 1 
упаковці),катал
ожний номер 
КЕ-011/2

тест тест 32 тест 9.69 192 тест 05.08.2
022р



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

AQUIOS 
фокусуючий 
розчин ,каталож
ний номер 
В25697

Упак. Упак.   5 упак. 689,00 - 08.07.2
022

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

AQUIOS  розчин
гіпохлорита 
натрію ,каталож
ний номер 
В23536

Упак. Упак.   0 упак. 8 815,96 11.01.2
022

AQUIOS 96- 
лунковий 
планшет,50 
планшетів.Серія :3
1820003.Термін 
придатності до 
13.11.2023

AQUIOS 
Планшет с 
глибокими 
лунками ,катало
жний номер 
В23502

Упак. Упак. 1 упак. 9846.02 13.11.2
023

Тест-система 
(набір)для 
імунологічної 
діагностики ВІЛ- 
методом імунного 
блоту

Набір 
діагностичний 
для лінійного 
імуноаналізу 
INNO-LIA 
HIV1/2 Scone,20
тестів в 

Тест. Тест. 0 тест 529,84 31.05.2
022



упаковці ,катало
жний номер 
80540

Пробірки для 
аналізу(12х75мм)б
лакитні,250 
штук.Серія 117С2-
117.Термін 
придатності 
01.04.2024

Тестові  
пробірки 12х75 
мм блакитні,
(250 в 
упаковці).катал
ожний 
номер2523749

Упак. Упак. 1 упак. 821,15 01.04.2
024

AQUIOS  тетра-1 
панель,50 
тестів.Серія :60801
76К.Термін 
придатності до 
14.06.2022

AQUIOS тетра-1
панель,50 
тестів,каталожн
ий номер 
В23533

Флак. Флак. 15 флак. 13128,03 14.06.2
022

AQUIOS Очисний 
агент  Cleaning 
Agent,0.5л.Серія :6
070087.Термін 
придатності до 
20.05.2022

AQUIOS 
Очисний агент 
,каталожний 
номер В25698

Упак. Упак. 0 упак. 698.46 20.05.2
022

AQUIOS  Набір 
лізуючих 
реагентів.Серія :60
40058К.Термін 
придатності до 
10.05.2022

AQUIOS Набір 
лізуючих 
реагентів, 100 
тестів,каталожн
ий номер 
В23538

Набір. Набір. 0 набір 3840.01 10.05.2
022



AQUIOS Immuno-
Trol клітини 
Cells,30 
тестів.Серія :61701
79К.Термін 
придатності до 
12.03.2022

AQUIOS 
Immuno-Trol 
клітини , 
каталожний 
номер В23535

упак упак 0 набір 5251,0 12.03.2
022

AQUIOS Immuno-
Trol клітини 
Cells,30 
тестів.Серія :61802
03К.Термін 
придатності до 
19.02.2022

AQUIOS 
Immuno-Trol 
низькі клітини , 
каталожний 
номер В25700

упак упак 0 наб 5251,0 19.02.2
022

Тест-система 
імуноферментна 
(набір 
реагентів)для 
одночасного 
виявлення 
антигена р24 ВІЛ-1
та антитіл до 
ВІЛ1/2.Серія 124-
22.Т.п.до 
31.08.2023р

DIA-HIV-Ag/Ab 
Тест-система 
імуноферментн
а  для  
одночасного 
виявлення 
антитіл до 
ВІЛ1/2 та  
антигену р 24 
ВІЛ-1 .

Тест. Тест. 8 160 тест. 6.044 31.08.2
023

Т.Хоружа




