
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
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Про отримання та використання 
витратних матеріалів для лікування 
хворих методом перитонеального 
діалізу, закуплених за кошти 
Державного бюджету України на 
2016 рік

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
27 грудня 2017 року № 1745 «Про розподіл витратних матеріалів для лікування 
хворих методом перитонеального діалізу, закуплених за кошти Державного 
бюджету України на 2016 рік», з метою раціонального і цільового використання 
витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу, 
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, за бюджетною 
програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру" в частині 
«Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом 
перитонеального діалізу»

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Херсонської обласної клінічної лікарні 
Клименку В.Л. забезпечити:

1.1. Отримання від ДП «Укрмедпостач» МОЗ України витратних 
матеріалів згідно переліку, що додається до наказу та відповідно до 
товаросупровідних документів, а по якості відповідно до документів, що 
засвідчують їх якість.

1.2. Персональну відповідальність за збереження витратних матеріалів та 
раціональне їх використання.

1.3. Подання до відділу супроводу державних програм та бухгалтерського 
обліку Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (далі -  
Департамент):

1.3.1. Копій накладних про отримання витратних матеріалів на наступний 
день після їх фактичного отримання.

1.3.2. Щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним інформації 
згідно з додатками 4 і 8 до наказу Департаменту від 24 березня 2014 року № 160 
(зі змінами).



1.4. Подання до ДП «Укрмедпостач» МОЗ України та до Департаменту 
актів списання витратних матеріалів у термін до 06 числа місяця, наступного за 
звітним.

1.5. Інформування Департаменту у випадку виникнення питань стосовно 
якості отриманих витратних матеріалів для прийняття відповідних рішень.

2. Начальнику відділу -  головному бухгалтеру відділу супроводу 
державних програм та бухгалтерського обліку Департаменту Бортник С.М. 
забезпечити надання електронного варіанту цього наказу після реєстрації до 
комунальної установи Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики для розміщення на сайті Департаменту.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту -  начальника управління супроводу державних 
цільових програм та ресурсного забезпечення Кучер Г.М.

Заступник Директора Департаменту



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Департаментом охорони здоров’я Херсонської 

обласної державної адміністрації наказ

№ гр- від /Г -
Перелік

витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік за 
бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру" в частині «Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу»

Розчин для перитоніального діалізу із вмістом 
глюкози 1,25-2,5% в мішках подвійних ємністю 
2000 мл (У-система для перитоніального діалізу)

Розчин для перитоніального діалізу із вмістом 
глюкози 1,35-1,5% в мішках подвійних ємьістю 
2000 мл (У-система для перитоніального діалізу)

Адаптер до катетера для перитоніального 
діалізу

№
з/п

Назва закладу

ДІАНІЛ П Д 4 3  ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 
2,27% М/ОБ/22,7 МГ/МЛ, розчин для 

перитоніального діалізу, по 2000 мл розчину у 
пластиковому мішку "Віафлекс" РЬ 146-3, 

одинарному, обладнаному ін'єкційним портом 
та з’єднувачем, або у мішку "Твін Бег", 

обладнаному ін’єкційним портом, з 
інтегрованим за допомогою двох магістралей та 
У - з’єднувача порожнім пластиковим мішком 

для дренажу, вкладених у прозорий пластиковий 
пакет, по 5 комплектів у картонній коробці/ 

Бакстер Хелскса С.А., Ірландія 
Ціна за штуку 202,18 грн.

ДІАНІЛ ПД 4 3 ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36% 
М/ОБ/13,6 МГ/МЛ, розчин для 

перитоніального діалізу, по 2000 мл розчину у 
пластиковому мішку "Віафлекс" РЬ 146-3, 

одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та 
з'єднувачем, або у мішку "Твін Бег", 

обладнаному ін'єкційним портом, з інтегрованим 
за допомогою двох магістралей та У - з'єднувача 

порожнім пластиковим мішком для дренажу, 
вкладених у прозорий пластиковий пакет, по 5 

комплектів у картонній коробці/ Бакстер 
-Хелскеа С.А., Ірландія 1 

Ціна за штуку 202,18 грн.

Фіксуючий титановий перехідник для 
діалізного катетера/ Бакстер Хелскеа С.А., 

Ірландія 
Ціна за штуку 2265,56 грн.

к-сть уп. в-сть, грн. к-сть уп. в-сть, грн. К-СТЬ

табл.

•

в-сть, грн.

і 2 3 4 5 6 7 8

20 Херсонська обласна 
клінічна лікарня

255 51 555,90 255 51 555,90 2 4 531,12



Ковпачок дезінфікуючий (від'єднуємий)

№
з/п Назва закладу Ковпачок роз'єднувальний дезінфікуючий 

МіпіСар/ Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія 
Ціна за штуку 15,45 грн.

Загальна вартість, 
грн.

к-сть табл. в-сть, грн.

і 2 9 10 п

1 Херсонська обласна 
клінічна лікарня 11 478 177 335,10 284 978,02

Головний спеціаліст відцілу розвитку та 
контролю якості медичної допомоги населенню, 

акредитації управління лікувально-профілактичної 
допомоги населенню, медичних кадрів та звернень 

громадян Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації , Л.П.Климюк


