
 

 

           Додаток  

                                                                      до Порядку розміщення на інформаційних  

                                                             стендах у закладах охорони здоров’я  

                                                                інформації щодо наявності лікарських  

                                                                   засобів, витратних матеріалів, медичних  

                                                   виробів та харчових продуктів  

                                                                     для спеціального дієтичного споживання,  

                                                      отриманих за кошти державного  

                                                           та місцевого бюджетів, благодійної  

                                                           діяльності і гуманітарної допомоги  

             (пункт 8) 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо наявності лікарських засобів , витратних матеріалів , медичних 

виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання , 

отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів , благодійної 

діяльності і гуманітарної допомоги , станом на 30.05.2022 рік  в клініко-

діагностичній лабораторії  КПН СОР  Обласний  клінічний медичний 

центр соціально небезпечних захворювань . 

 

                          Медичні вироби та витратні матеріали 

            Найменування Джерело 
отримання 

Наявна 
кількість 

Термін 
придатності 

Тест-система  (набір )для 

одночасного виявлення 

антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл  

до ВІЛ1/2. Серія 21          

 

Державний 
бюджет 

192 
теста 

19.09.2022 

Тест-система (набір)  для  

кількісного визначення  

антигена  р 24 ВІЛ-1. с.032-

21,т/пр.30.09.2022р. 

Державний 
бюджет 

288 тест 30.09.2022 

Тест-система  (набір ) ІФА для 

одночасного виявлення 

антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл  

до ВІЛ1/2            

с.20.т/пр.11.08.2022р 

Державний 
бюджет 

32 тест 11.08.2022 



Тест-система (набір) ІФА для   

виявлення  антитіл до ВІЛ 1/2 . 

с.47,т/пр.03.08.2022р. 

Державний 
бюджет 

136 тест 03.08.2022 

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 

Державний 
бюджет 

0 тест 30.09.2022 

Тест-система (набір) ІФА для   

виявлення  антитіл до ВІЛ 

першого та другого 

типів.с.0221/41,т/пр.05.08.2022р. 

Державний 
бюджет 

0 тест 05.08.2022 

AQUIOS фокусуючий розчин ,10 

л.Серія :6010045.Термін 

придатності до 08.07.2022 

 

Державний 
бюджет 

4 упак. 08.07.2022 

AQUIOS 96- лунковий 

планшет,50 планшетів.Серія 

:31820003.Термін придатності 

до 13.11.2023 

 

Державний 
бюджет 

1 упак. 13.11.2023 

Пробірки для 

аналізу(12х75мм)блакитні,250 

штук.Серія 117С2-117.Термін 

придатності 01.04.2024 

Державний 
бюджет 

1 упак. 01.04.2024 

AQUIOS  тетра-1 панель,50 

тестів.Серія :6080176К.Термін 

придатності до 14.06.2022 

 

Державний 
бюджет 

12 флак. 14.06.2022 

Тест-система імуноферментна 

(набір реагентів)для 

одночасного виявлення 

Державний 
бюджет 

8160 
тест 

31.08.2023 



антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл 

до ВІЛ1/2.Серія 124-22. 

Системний розчин для генерації 

електрохімічних сигналів в 

імуноаналізаторах 

Elecsys,cobas e 411, 1 упак.(6 

флаконів по 380 мл).Серія 

60104801 

Державний 
бюджет 

20 упак. 31.10.2023 

Системний розчин для 

очищення детекторного блоку 

Elecsys,cobas e 411, 1 упак.(6 

флаконів по 380 мл).Серія 

62879701 

Державний 
бюджет 

20 упак. 31.01.2024 

Накінечник для використання в 

системах cobas e 411/Elecsys 

2010,1 упак.(3 600 штук) 

Державний 
бюджет 

15 упак. 31.12.2026 

Ковпачок (реакційна пробірка) 

для використання в системах 

cobas e 411/Elecsys 2010,1 

упак.(3 600 штук) 

Державний 
бюджет 

5 упак. 31.12.2026 

Пробірка для зразків,1 

упак.(5 000 штук) 

Державний 
бюджет 

1 упак 31.05.2025 

Пробірка для зразків,1 

упак.(5 000 штук) 

Державний 
бюджет 

2 упак. 31.01.2027 

Набір реагентів Elecsys для 

визначення антитіл до ВІЛ 

(HIV)combi PT,100 тестів 

Державний 
бюджет 

65 упак. 31.01.2023 

Набір контрольних сироваток 

PreciControl ВІЛ Ге2(HIV Gen2),2 

фл.по 6 мл 

Державний 
бюджет 

6 упак. 31.01.2023 

Очищуючий розчин ISE 

CLEANING 

Solution/ElecsysSysClean,5 

флаконів по 100 мл 

Державний 
бюджет 

2 упак. 31.12.2023 



Розчин Elecsys Wash,500 мл Державний 
бюджет 

2 упак. 30.04.2023 

Сервісний калібраційний розчин 

Elecsys,cobas e,2 флакони по 50 

мл 

Державний 
бюджет 

2 упак. 31.01.2024 

Контрольний розчин 

Elecsys,cobas e,3 флакони по 40 

мл 

Державний 
бюджет 

2 упак. 31.12.2023 

Сервісний набір SAP 

Elecsys,cobas e,250 тестів 

Державний 
бюджет 

2 упак. 30.04.2023 

 

Старший лаборант КДЛ                                              Тетяна Хоружа 


