
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОЦИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

« ••//-» /Д_____ 2019р. м.Івано-Франківськ № 3 З і

Цро перерозподіл тест систем з Івано- 
Франківської обласної станції 
переливання крові КНП «Станція 
переливання крові м. Краматорськ»

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011р.№ 298 
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я» з метою ефективного використання медичних виробів 
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017рік за бюджетною 
програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру за 
напрямом «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру за напрямом «Закупівля 
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, 
інших товарів і послуг» та в зв’язку з неможливістю використання в Івано- 
Франківській обласній станції переливання крові у визначені терміни 
комплектів для аферезу «Амікус» з одноголковим доступом та конектором 
введення стабілізуючого розчину для тромбоцитів, враховуючи лист 
департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА від 15.11.2019р. № 01- 
5 6/3 881 /)/70-19,

НАКАЗУЮ:

1.Голові комісії з припинення (реорганізації шляхом перетворення) 
ІФОСПК Дожджанюку І.В. здійснити передачу в КНП «Станція переливання 
крові м. Краматорськ» комплекту для аферезу «Амікус» з одноголковим 
доступом та конектором введення стабілізуючого розчину для тромбоцитів кат. 
номер 6 R2301 терміном до 31.07.2020р.( наказ МОЗ України від
29.12.18р.№2515 «Про розподіл мед виробів для забезпечення розвитку 
донорства крові та її компонентів закуплених за кошти Державного бюджету 
України на 2017рік») в кількості 84шт;
комплекту для аферезу «Амікус» з одноголковим доступом та конектором 
введення стабілізуючого розчину для тромбоцитів кат. номер 6R 2301 терміном 
до 30.09.2020 р. (наказ МОЗ України від 05.02.2019 р. № 323 «Про розподіл



медвиробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонен' 
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017рік») в кілько* 
18 шт.

2. Бухгалтерії ДОЗ ОДА надіслати до МОЗ України підтвердні докумен 
про передачу 102 (сто двох) комплектів для аферезу «Амікус» з одноголков 
доступом та конектором введення стабілізуючого розчину для тромбоцитії 
КНП «Станція переливання крові м. Краматорськ»

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник директора Володимир ЧЕМНИЙ
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