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Міністерство охорони здоров’я України розглянуло Ваш запит на
публічну інформацію від 08.12.2020, що надійшов до МОЗ України від
08.12.2020 № 17/3361/ЗПІ-20, щодо надання інформації стосовно переліку
лабораторій (державних, комунальних та приватної форми власності), які
проводять ПЛР-тестування на коранавірусну хворобу (COVID-19) та кількість
проведених ПЛР-тестувань (з початку епідемії станом на 08.12.2020 в розрізі
областей України) та повідомляє.
п.п.1,2. Згідно листа Державної установи «Центр громадського здоров’я
Міністерства охорони здоров’я України» від 11.12.2020 № 29/1126-к/1359-к/20
інформацiя стосовно переліку лабораторій (державних, комунальних та
приватної форми власності), які проводять ПЛР-тестування на коранавірусну
хворобу (COVID-19) та кількість проведених лабораторних дослiджень
методом IIЛР нa СОVID-19 на адмiнiстративних територiях за даними,
наданими обласними та Київським мiським лабораторними центрами МОЗ
України та Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України» станом на 08.12.2020 представлена в таблицях у
форматі Excel, що додаються.
п.3. Фінансово-економічним департаментом МОЗ України в межах компетенції
надається інформація щодо стану фінансування лабораторних підрозділів МОЗ
України за бюджетною програмою КПКВК 2301230 «Забезпечення готовності
та реагування системи громадського здоров’я на спалахи гострої респіраторної
хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення
засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної медичної
допомоги та закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації
пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з
гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2,та її наслідками» станом на 04.12.2020, яка представлена в
таблиці у форматі Excel, що додається.

Інформація, надана обласними та Київським міським лабораторними
центрами МОЗ України, щодо вартості проведення ПЛР - тестування в розрізі
обласних центрів та м. Києва, представлена в таблиці.
Таблиця
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Регіон

Вартість проведення ПЛР- Примітка , інші ЗОЗ
тестування в обласних та
Київському
міському ( вартість вказана в гривнях)
лабораторних
центрах
МОЗ України (вартість
вказана в гривнях)

м. Київ

1040,0 (з ПДВ) з відбором
зразків, але з 07.09.2020
платні
послуги
з
тестування не надаються

Вінницька

970,0

КП «Міський лікувально-діагностичний
центр»- 816,0;ТОВ ДЦ «МЕДІЛАБС»1500,0

Волинська

823,54

уклали договір на закупівлю послуг з
проведення ПЛР –тестування: ТОВ
«ГЕМО МЕДИКА ЛУЦЬК» вартістю
850,0

91,86 – відбір зразків

Дніпропетровська

955,20 (з ПДВ) з відбором
зразків

Донецька

830,0

уклали договір на закупівлю послуг з
проведення ПЛР –тестування: ТОВ
«Клініко-діагностичний
центр
«ФАРМБІОТЕСТ»; ТОВ «ЮНІМЕД
ЛАБОРАТОРІЗ»;
ТОВ
«КОД
ЗДОРОВ’Я» вартістю 830,0

Житомирська

856,17

КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.
Гербачевського» -1800,0; КП «Дитяча
лікарня імені В.Й.Башека»-1100,0;ТОВ
«СІНЕВО УКРАЇНА»-990,0; ТОВ «МЛ
«ДІЛА»-1480,0;ТОВ «Медичний центр
«АсклепійПЛЮС»-750,0;
ТОВ
«ОКСФОРД МЕДІКАЛ»-900,0; ТОВ
«МЕДІБОР» -1150-1450,0

Закарпатська

станом

на

08.12.2020

платні послуги з ПЛРтестування не надавали
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Запорізька

574,14 (з відбором зразків)

Івано-Франківська

639,56 (з ПДВ)

Київська

1583,00 (з ПДВ)

Кіровоградська

780,60

Луганська

809,90 (з ПДВ), в т. ч. уклали договори на закупівлю послуг з
634,68 дослідження та проведення ПЛР – тестування з ТОВ
175,22 відбір зразків
«ФАРМБІОТЕСТ»
та
ТОВ
«МІКРОТЕСТЛАБ вартістю 801,0 (без
ПДВ), відбір зразків не передбачено

Львівська

платні
послуги
тестування не надавали

з Надійшли пропозиції на укладання
договорів на закупівлю послуг з
проведення ПЛР –тестування: Науковий
медично-діагностичний центр «АСТАР»
(вартістю за 1 дослідження 845,0), ПП
«ПРІМА МЕД»(800,0), ТзОВ «УНІЛАБ»
(420,0), ПП «Перша соціальна медична
лабораторія «ЕСКУЛАБ» (800,0)

Миколаївська

814,25
(без
ПДВ)
відбором зразків

з 27.11.2020 уклали договір на закупівлю
послуг з проведення ПЛР –тестування з
ТОВ «МЛ «ДІЛА» вартістю 700.0 (без
ПДВ), але станом на 08.12.2020
дослідження не проводились

Одеська

850,0

Полтавська

739,0 (без ПДВ)
відбору зразків;
826,50
(без
ПДВ)
відбором зразків

уклали договори на закупівлю послуг з
проведення
ПЛР
–тестування:
з
Кіровоградською
регіональною
державною
лабораторією
Держпродспоживслужби та ТОВ «СІ ЕС
ДІ ЛАБ» вартістю 850,0

ТОВ «АРТМЕДІУС»-855,0
без
з

Рівненська

896,72 (без ПДВ)

Сумська

954,83 (з ПДВ) без відбору
зразків

997,78 (з ПДВ ) з відбором
зразків
Тернопільська

846.0
66,0 (відбір зразків)

$`5AB@1|TSRTQx¢®¡¤¡¤¡®¡¨

Харківська

З 23.10.2020 укладено 10
договорів з приватними
лабораторіями
на
закупівлю
послуг
з
проведення
ПЛР
–
тестування вартістю 855,0

Херсонська

646,55 (без ПДВ)

Хмельницька

836,0

Черкаська

709,81 (без ПДВ)

КП «Хмельницький міський
перинатальний центр»-580,0, ПП
«МІЛАМЕД»-950,0

851,77(з ПДВ)
Чернівецька

850,0

Чернігівська

615,99
(без
ПДВ)
відбором зразків

з відсутні ПЛР - лабораторії в закладах
комунальної
форми
власності,
лабораторії в закладах приватної форми
власності представлені лише пунктами
забору біологічного матеріалу

Крім того інформуємо, що Держаною установою «Центр громадського
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» проводяться вірусологічні
дослідження виявлення SARS CoV-2 методом ПРЛ вартістю 888,49 грн за 1
дослідження.
Додаток: 3 файли у форматі Excel (на 12 арк.)
Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я
та профілактики захворюваності
Запорожець
253 74 53

Ірина РУДЕНКО

