
 

           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 
імуноферментна для 
гепатиту С методом ІФА 
(96 досліджень)

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

186 досл. 31.06.2023

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення поверхневого 
антигену (HBsAg)вірусу 
гепатиту В методом ІФА 
(96 досліджень)

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

 186 досл. 30.07.2023

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл класів
IgG та IgM до 
Treponemapallidium(96 

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 

359 досл. 31.10.2023



досліджень) НСЗУ

ALSL-043 АЛТ/ГПТ 4+1 
СР;4х 62,5 мл,сумісний з 
Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.03.2023

ASSL-0430 АСТ/ГОТ 4+1 
СР;4х 62,5 мл,сумісний з 
Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 30.04.2023

LLSL-0420LDH-L-SL пцг-
п СР;4х 62,5 мл, 
сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.11.2022

ALBU-0600 Альбумін; 2х 
125 мл ,сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.06.2023

PROB-0600 Загальний 
білок Плюс ; 2х 125 
мл ,сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 30.04.2023

BITO-0600 Білірубін 
Загальний 4+1;2х125 
мл ,сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 30.09.2023



GPSL-0500 Глюкоза ПАП
СР; 4 х 62,5 мл ,сумісний
з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.12.2023

URSL-0420 Сечовина уф
СР;4 х 62,5 мл,сумісний з
Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.10.2023

CRCO-0600 Креатинін 
Яффе;2х 
125мл ,сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.04.2023

CHSL-0500 Xолестерин 
СР ;6 х 100 мл ,сумісний 
з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 30.09.2023

HDLL-0380 Холестерин 
ЛВЩ СР 
2Г;1х80мл ,сумісний з 
Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.11. 2022

LDL-0380 Холестерин 
ЛНЩ СР 
2Г;1х80мл ,сумісний з 
Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.03.2023



Chloride-CHLO-0600 
Хлориди 2Х125 
мл ,сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.05.2023

URIC ACID-0507 Сечова 
кислота сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 28.02.2023

PHOS-0600 Фосфор ; 2 х 
125мл ,сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.12.2023

MAGN-0600 Магній ; 
2х125мл ,сумісний з 
Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 30.09.2023

CONT-0160 Контрольна 
сироватка Елітрол 2 
Патологія; 10х5 
мл,сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 31.08.2023

CALI-0550 
Мультикалібратор Елікал
2 ; 4х 3мл, сумісний з 
Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 30.06.2023

PASL-0420 Лужна власні кошти 1 наб. 02.2024



фосфотаза (ДЕА) 
СР,4х62,5 мл сумісний з 
Flexor

закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

TGML-0425 Тригліцириди
моно СРНовий,6х50 мл 
сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 10.2023

AMSL-0390 Амілаза 
СР,1х50 мл сумісний з 
Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 01.2024

GISL-0420 Гамма –ГТ 
Плюс СР,4х62,5 мл 
сумісний з Flexor

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 07.2023

CONT-0060 Контрольна 
сироватка Елітрол 1 
«Норма»10х5 мл 
сумісний з Flexor 

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 наб. 08.2023

Тест-система 
імуноферментна для 
виявлення антитіл класів
IgG та IgA до віруса 
герпес (96 досліджень) 
Серія 063-21.

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

227 досл. 31.09.2022

Тест-система 
імуноферментна для 

власні кошти
закладу за 

190 досл. 30.04.2022



виявлення антитіл класів
IgG та IgA до 
Chlamydiatrachomatios(96
досліджень) Серія 091-
21 .

надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

Тест-система 
імуноферментна для 
кількісного визначення 
антитіл класу IgG до 
збудника токсоплазмозу 
людини (
Toxoplasmagondii) (96 
досліджень).Серія 060-
21.

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

186 досл 31.10.2022

Розчин ізотонічний 
Diluent,фасування :1 
упак.(20 л)

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

4 упак. 30.11.2023

Лізуючий розчин ,HTI 
Lytic Reagent,фасування 
1 л.

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

3 шт. 31.07.2023

Концентрований розчин 
для промивання 
(Enzymatic Cleaner 
Concentrate),фасування 
50 мл

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

3 шт. 30.06.2023

Розчин для промивання 
(Enzymatic 
Cleaner),фасування 1 л.

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 

8 шт. 31.10.2024



НСЗУ

Матеріал контролю 
гематологічний 
атестований багато 
параметричний Para 12 
Extend :3Х2,5 мл(1 
низький,1 норма,1 
високий,)

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

1 набір 25.07.2022

Азур-Еозин за 
Романовським -1000 мл, 
конц.буфер 
розчин :1х100мл.

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

2 набір 04.2023

Фіксатор –Уозин за Май-
Грюнвальдом -1000мл

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

5 флаконів 05.2023

Азопірамова проба -
200.набір реагентів для 
виявлення залишків 
прихованої крові на 
виробах 
мед.призначення,2000 
проб.

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

2 набір 04.2024

Смужки діагностичні 
UrineRS H10

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

12 штук 27.01.2023

Скло предметне 25х76 
мм,уп.50 штук

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 

12 упак. б/т



договору з 
НСЗУ

Скло покрівне ,уп.100 
штук.21х31(0,45 мм)

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

12 упак. б/т

Тест для виявлення 
морфіну

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

100 штук. 09.12.2022

Тест для виявлення 
маріхуани

власні кошти
закладу за 
надані 
послуги по 
договору з 
НСЗУ

100 штук. 15.08.2023

Старший лаборант КДЛ                                                       Тетяна Хоружа


