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Про розподiл експрес-тестiв для
визначення антигена KopoнaBipycy SARS-
СоV-2, закуплених за кошти Щержавного
бюджету Украiни на 2020 piK

вiдповiдно до пiдпугrкту зз пункту б Положення про управлiння охорони
здоров'я I\4иколаТвськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ, затвердхt.rо.о
розпорядженням голови облдержадмiнiстрацiТ вiд 05.07.2018 JФ 280-р, з метою
рацiонального та цiльового використання експрес-тестiв для визначення антигена
KopoHaBipycy SARS-CoV-2 для запобiгання занесенню i поширенню на територii
УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби, спричиненоТ KopoHaBipycoM Covid- l9,
закуплених за кошти Щержавного бюджету УкраТни на 2020 piK за бIодхtетною
програмою КПКВк 23012з0, якi отриманi N4иколаiвськс_ltо областю згiдно наказу
МОЗ УкраТни вiд 1 I.0\ .2021 JЮ 19,

НАКАЗУЮ:

1. Розподiлити експрес-тести для визначення антигена KopoHaBipycy SдRS-
СоV-2, закуплениХ за коштИ !ержавного бюджетУ УкраТни на 2020 piK MirK
пiдпорядкованими пiдприсмствами/закладами управлiння охорони здоровя
МиколаiвськоТ облдержадм i Hi страцiТ.

2. !иректору обласнот бази спецiального медичного постачання Вiт.алiю
Алексееву забезпечити видачу експрес-тестiв для визначен}{я антигена
KopoHaBiPycy SARS-CoV-2, закуплених за кошти tержавного бюдже.гу Украl'ни на
2020 piK згiдно з розподiлом що додаеться (додаток 1).

3. Керiвникам пiдприсмств/закладiв охорони здоров'я областi забезпечити:
1) своечасне отримання матерiальних цiнностей зi складу N4иколатвськот обласнот
бази спецiального медичного постачання (тел.: 43-03-48) згiлно з розгrодiлом;

Строк: до l!.01.202l
2) персональну вiдповiдальнiсть за збереження, рацiональне та цiльове
використання матерiальних цiнностей.



4. !иректорУ кнП кN4иколаiвський обласний центр громадського здоров'я)
N4иколаТвськоТ обласноТ Ради OKcaHi Баланськiй забезпечити публiкацiю цього
наказу вiдповiдно до Закону УкраТни <Про доступ до публiч"оi i"6ормацiТ> на
сайтi http://oblzdrav.mk. gov.ual в триденний TepMiH

5. Контроль за виконанI-Iям наказу залишаю за собрю.

Виконувач обов'язкiв начальника оксана ЧЕРНЕНко
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Щодаток 1

до наказу управлiння охорони
здоров'я облдержадмi н iстрацiТ
вiд{.0i.202l лq /Р л

Розподiл
матерiальних цiнностей, якi були отриманi вiдповiдно до наказу N4ОЗ

УкраТни вiд 1 1r01r ,2021 Jф 19

ль
зп

Найменування закладу

Найменування
пrатерiальrlих

цiItlrостеl-л
Експрес-тест для

визначення антигена
KopoHaBipycy SARS-
CoV-2 (Stапdагd Q

COVlD- l9 Ag Test),
шт

1 КНП кМиколаiвський обласний центр лiкування iнфекчiйних хвороб>
МиколаТвськоТ обласноТ ради

300

2 КНП кПервомайська центральна
Первомайськоi районноТ ради

районна лiкарня>
1 500

J КНП <Юя<ноукраТнська MicbKa багатопрофiльна лiкарня>
ЮжноукраТнськоТ м icbKoT рали

300

4 КП (КНП Вознесенська багатопрофiльна лiкарня> Вознесенськоi MicbKoT
ради

300

5 КНП <Багатопрофiльна лiкарня Баштанського району> БаштанськоТ районноi
ради

300

6 КНП кНовобузька центральна районна лiкарня> Новобузькоi' районноТ
ради

з00
,7 КНП кМиколаТвська центраJIьна районна л i карня> М и колаТвськоI

районноТ ради
з00

8 КНП <МиколаТвська обласна дитяча клiнiчна лiкарня> МиколаТвськоi
обласноi ради

з00

9 КНП кМиколаТвський регiональний фтизiопульмонологiчний медичн и й

центр) М иколаТвськоi обласноi ради
300

10
КНП кПологовий будинок J\Гs l) МиколаТвськоТ MicbKoi ради 50

1l
КНП KMicbKa лiкарня ЛЪ1> МиколаТвськоi MicbKoT ради 300

12
КНП KMicbKa лiкарня Ns З) МиколаТвськоТ MicbKoT ради з00

lJ КПП <MicbKa лiкарня Ns 5) МиколаТвськоi MicbKoT ради з00

14 КНП <Micbкa дитяча лiкарня ЛЪ 2> Миколаj'вськоТ MicbKoT ради 50

l5 КНП <Новоодеська центрulJIьна районна лiкарня> Новоодеськоi районноТ
ради

300

lб КНП кЩоманiвська центраJIьна районна лiкарня> fioMaHi вськоТ районноТ
ради

300

11 КНП кОчакiвська центральна районна лiкарня> ОчакiвськоТ районноТ
ради

з00

18 КНП <С нiгурiвська центральна район на л i карня> С н i гур i вськоТ район ноТ

ради
300

l9 кнп кмиколатвська обласна
М и колаТвс ькоi обласноi' ради

клlнlчна лlкарня)
з00



20 КНП кМиколаТвський обласний клiнiчний госпiталь BeTepaHiB вiйни>
М иколаТвськоТ обласноi ради

200

2| КНП <МиколаТвський обласний центр онкологti>
МиколаТвськоi обласноi ради

200

22 кнп кмиколатвська обласна кл iнiчна стоматологi ч на пол i кл i н i ка>
N4 и колаТвськоТ обласноТ ради

200

2з КНП кМиколаТвський облаоний центр психiчного здоров'я>
М иколаТвськоТ обласноТ ради

l00

24 КНП кМиколаТвський обласний центр палiативноТ допомоги та
iнтегрованих послуг) МиколаТвськоТ обласноТ ради

100

25 КНП кМ иколаiвськи й обласн ий шкiрно-венерологi ч н и й диспансер))
М иколаТвськоТ обласноТ ради

l00

26 КНП <МиколаТвська обласна офтальмологiчна лiкарня> МиколаТвськоТ
обласноТ ради

з00

2,7 КНП кАрбузинський районний ЦПМСД)) АрбузинськоТ районноТ ради l 500

28 КНП Kl_{eHTp первинноj' медико-санiтарноi' допомоги Баштанського
району> БаштанськоТ районноI ради

l 500

29 IiНП <Березанський районний ЦПМСД) Березанськоr' районноТ ради 1 000

30 КНП кI]ПМС! кКоблеве> Коблiвськоi сiльськоi ради 300

31 КНП <Березнегуватський районний ЦПМСД)> БерезнегуватськоТ
районноi ради

l 500

JZ КНП кБратський районний ЦПМСД) Братськоi'районноТ рали l 500

JJ КНП кВеселинiвський районний ЦПМСД>> ВеселинiвськоТ районноТ
ради

1 000

з4 КНП "ЦПМС! ВеснянськоТ сiльськоТ ради МиколаТвського району
миколаi'вськоi областi

200

з5 КНП к IJeHTp первинноI медико-санiтарноТ допомоги) ВеселинiвськоТ
селищноТ ради

200

зб КП кВiтовський районний медичний ЩПМС!> Вiтовськоi'районноТ рали l 500

з7 КП кГалицинiвський ЦПМСД) ГалицинiвськоТ сiльськоТ ради 300

зв КП КНП кВознесенський мiський ЦПМСД) l 000

39 КНП <Вознесенський районний ЦПМСД) Вознесеноькоi' районноТ рали 300

40 КНП кОлександрiвський IJПМСЩ> ВознесенськоТ районноТ ради 200

41 КНП <ВрадiТвський районний ЦПМСД) ВрадiIвськоТ районноТ рали 1 000

,41+Z КНП <!оманiвський районний ЦПМСД,) f,oMaHiBcbKoT районноТ ради l 000

4з КНП кСланецький районний ЦПМСД)) СланецькоI районноТ ради 600

44 КНП кКазанкiвський районний ЦПМСД) КазанкiвськоТ районноТ ради l 500

45 КНП кКривоозерський районний ЦПМСД) Кривоозерськоi районноТ
Ради

l 500

46 КНП <МикоrtаТвський районний ЦПМСД,, N4иколаТвськоi районноТ ради l 000

41 КНП <Новобузький районний ЦПМСД) НовобузькоТ районноi ради l 500

48 КНП "Новоодеський районний центр ПМСД" НовоодеськоТ районноТ
ради

1 000

49 КНП кОчакiвський ЦПМСД>> ОчакiвськоТ районноi ради l 000

50 КНП <Кучурубський ЦПМСД) КучурубськоТ сiльськоi ради об'сднаноI
територiальноi громади Очакiвського району

з00



5l КП кПервомайський мiський ЦПМСД) Первомайськоi' MicbKoi ради l 500

52 КП кПервомайський районний ЦПМСД) Первомайськоi районноТ ради б00

5з КП <Первомайський районний ЦПМСД) Кам'яномостiвськоТ сiльськоТ

ради Первомайського району
300

54 КНП <IJeHTp первинноТ медико-санiтарноi допомоги) СнiгурiвськоТ
районноТ ради

l 500

55 НКП кЮжноукраТнський мiський ЦПМСД) 1 500

56 КНП кАмбулаторiя груповоТ практики (ТИП (АГ)) Михайлiвськоi
с iл ьськоТ ради МиколаТвського району МиколаIвськоТ областi

200

5,7 Управлiння охорони здоров'я МиколаТвськоТ MicbKoT ради 7000

58 ФОП KopoBKiHa К.Ю.
з00

59 ФоП Степанов о.С.
200

60 ФоП Бiла Г.С.
200

бl ФОП I_{ypKaH Н.П.
200

РАЗоМ: 43500


