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Про розподіл медичних виробіпдля забезпечення розвитку донорства 
крові та її компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету 
України на 2020 рік

На виконання наказу МОЗ України від 05.11.2021р. №2427 «Про розподіл 
медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, 
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік» та з метою їх 
раціонального і цільового використання,

Н А К А З У Ю :
1. Генеральному директору КІШ «ПОЦСК ІФ ОР» Дожджанюку І.В. 

забезпечити:
1.1. Отримання для зберігання та використання:

• Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С в 
кількості 21 упаковки;

• Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту В в 
кількості 21 упаковки;

• Набір реагентів Elecsys для визначення ВІЛ combi РТ в кількості 22 упаковки;
• Імунотест для якісного визначення загальних антитіл до блідої спірохете 

Syphilis кількості 21 упаковки;
• Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах 

Elecsys, cobas е в кількості 3 упаковки;
• Системний розчин для чистки детекторного блоку Elecsys, cobas е в кількості З 

упаковка;
• Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi РТ, Elecsys HIV Duo 

та Elecsys HIV Ag в кількості 2 упаковки.
1.2. Персональну 'відповідальність за збереженням та раціональним 

використанням витратних матеріалів.
1.3. Подання до бухгалтерії ДОЗ ОДА інформації, звітів та актів про отримання

та використання вищезгаданих витратних матеріалів відповідно до вимог наказу ДОЗ 
ОДА від 12.06.2020р. №218 «Про цільове та раціональне використання матеріальних 
цінностей, отриманих в централізованому порядку за бюджетними програмами та 
заходами».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Кобельську І.В.

Директор

Ігор Дожджанкж ІШ&ХТ
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