
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

ЗО березня 2020 року м. Хмельницький № З

Керівникам робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації 
міст та районів в області

З метою забезпечення виконання Розпорядження від 26.03.2020р. №2 
керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19 Віктора Ляшка.
1. Забезпечити укомлектування мобільних бригад медичними виробами та 

обладнанням відповідно до додатку 1 Розпорядження від 26.03.2020р. №2 
керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19.

2. Надсилаємо роз’яснення ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я” щодо орієнтовного розрахунку кількості та 
вартості матеріалів для відбору зразків матеріалів для тестування на SARS - 
COV-2 (під час роботи медичних мобільних бригад) Додаток 2.

Керівник робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації Роман ПРИМУШ





Додаток 1
до розпорядження керівника 
робіт з ліквідації наслідків 
м е д и к о - б І ОД О Г! Ч Н 01 
надзвичайної ситуації
п р иродн о г о х арактеру
державного рівня пов'язаної із 
поширен н ям коронавірусної 
хвороби COViD-19
від 26.03.2020 р. № 2

ПЕРЕЛІК МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 1 А ОБЛАДНАННЯ
М О БІЛ Ь Н И X М Е Д И Ч Н И X Б Р И ГАД

1. Засоби індивідуального захисту - відповідно до потреби;
2. Тер м ом етр безко н та кти и й (п і ром етр);
3. Комплекти для забору зразків біологічних матеріалів (тампони та 

стерильна!'і) пробірки з транспортним середовищем) - відповідно до 
потреби;

4. Тести для експрес-тестування відповідно до потреби;
5. Сумка-холоди льни к;
6. Пакет із застібкою або контейнер із пластика - відповідно до потреби;
7. Дезрозчини та антисептики - відповідно до потреби;
8. Пакети для утилізації 313 - відповідно до погреби.



УЛ?дато L

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
Державна установа ’’Хмельницький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України” 
вул. Пилипчука, 55, м. Хмельницький, 29000, тел./ факс: 65-77-64,

E-mail oblses.km.ua@gmail.com web: ЬЦр://духолцмоз.укр код ЄДРПОУ 38481979

30.03.2020 №01/461
Начальнику 
штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації
Кореві Ю.М.

ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України”, 
опрацювавши наказ МОЗ України № 722 від 28.03.2020 року “Організація 
надання медичної допомоги хворим на коро вірусну хворобу” надає орієнтовний 
розрахунок кількості та вартості матеріалів для відбору зразків матеріалів для 
тестування на SARS - COV-2 (під час роботи медичних мобільних бригад).

Для обстеження одного хворого необхідно:
- 2 носоглоткових тампони з дакрону або віскози на пластовій 

паличці (вартість одного тампона - 6 грн.);
- пробірка типу Епендорф на 2 мл. (вартість однієї - 41 коп.);
- шпатель стерильний одноразовий (вартість дерев’яного - 1,20 

грн., пластиковий - 2,75 грн.).
Для транспортування зразків матеріалів для тестування на SARS - COV- 

2 необхідні пакети із застібками разові (не менше 2-х штук на одну особу), 
акумулятори холоду (холодоагент) та сумка-холодильник

Додаток: розрахункова вартість обстеження 1000 осіб (2000 носоглоткових 
тампонів, 1000 пробірок типу Епендорф, 1000 шпателів одноразових)

15000 грн. + 3000 грн.*
*3000 грн. (20% з 15000 (непередбачені витрати при умові неякісних витратних 

матеріалів)

В.о. директора О.В.Балашов
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