
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

09.05.2022  № 761 

Про затвердження переліку медичного обладнання для 

забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах 

воєнного стану 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я 

№ 961 від 06.06.2022 

№ 1094 від 24.06.2022 

№ 1187 від 08.07.2022 

№ 1281 від 20.07.2022 

№ 1339 від 29.07.2022 

№ 1619 від 07.09.2022 

№ 1665 від 14.09.2022 

№ 1748 від 27.09.2022 

№ 2045 від 11.11.2022} 

Відповідно до підпункту 1 пункту 18 та підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 

стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 

590, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), у зв'язку із введенням воєнного стану 

на території України та з метою забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах 

воєнного стану Н А К АЗ УЮ :  

1. Затвердити перелік медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони 

здоров'я в умовах воєнного стану, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ємця П.В. 

Міністр В. Ляшко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров'я України 

09 травня 2022 року № 761 

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров'я України 

від 11 листопада 2022 року № 2045) 

ПЕРЕЛІК 

медичного обладнання для забезпечення потреб сфери 

охорони здоров'я в умовах воєнного стану 

Назва медичного обладнання Код 

національного 

класифікатора 

НК 024:2019 

"Класифікатор 

медичних 

виробів" (за 

наявності)* 

Апарат штучної вентиляції легень 47244 

Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури 

 

Монітор пацієнта 33586 

Шприцевий насос, інфузійний волюметричний насос 13217, 13215, 

61514 

Електрокардіограф 11407 

Дефібрилятор 35972, 37805 

Аспіратор медичний електричний 47366 

Ларингоскоп з набором клинків 15076, 46830, 

46829, 46827 

Мультитерапевтична система екстракорпоральної детоксикації (Апарат 

гострої нирки) 

36426 

Система підігріву крові/рідини 47616 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2045282-22#n9


Світильник (лампа) безтіньовий пересувний 36843, 12282 

Функціональне ліжко 34870 

Протипролежневий матрац 47476 

Настінний дозатор кисню зі зволожувачем 63408 

Мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу) 13366 

Набір для важкої інтубації (у т. ч. відеоларингоскоп з набором клинків) 46972 

Система рентгенологічна діагностична 37645, 37642, 

37643, 37644, 

37658 

Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, 

цифрова 

37647 

Система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики 40761 

Апарат для ультразвукового дебридменту ран 40761 

Аналізатор газів крові та електролітів 30847 

Аналізатор гематологічний 56679, 35476 

Коагулометр лабораторний 56689, 56690 

Біохімічний аналізатор 56669 

Аналізатор імуноферментний (ІФА), для in vitro діагностики, 

автоматичний 

56718 

Помпа для безперервного харчування 13209, 11677 

Система для лікування ран негативним тиском, а також розхідні 

матеріали до неї 

20395, 47408, 

58202, 60953, 

47404, 45389, 

47405 

Каталка медична 31163, 62285 



Операційний (хірургічний) стіл з набором аксесуарів 36867, 35379 

Електрохірургічна система (Електрохірургічний апарат) 44776 

Хірургічні інструменти 

 

Активний електричний плевральний аспіратор 47366 

Стерилізатор формальдегідний 40583 

Фіброоптичний інтубаційний стилет 37469 

Капнограф/капнометр 31339 

Лампа операційна 12282 

Дерматом 11179, 46184, 

37473, 38797 

Торакоскоп 35398, 36639, 

45101 

Відкрита реанімаційна система для новонароджених Пристрій 

неонатальний для фототерапії та обігріву 

61197, 36685, 

35239, 33791, 

17433 

Інкубатор для новонароджених 35121, 36025 

Монітор фетальний 43958 

Прилад для реєстрації отоакустичної емісії - Аудіометр 36908 

Наркозно-дихальний апарат 37710 

Система флюороскопічна рентгенівська загального призначення 

пересувна, цифрова типу С-дуга 

37646 

Томограф комп'ютерний 37618 

Системи ендоскопічної візуалізації у комплекті 35616 

відеогастроскоп 35616 



відеоколоноскоп 35616 

відеоцентр ендоскопічний 35616 

ендоскопічний відеомонітор 35616 

стійка для розміщення ендоскопічного обладнання 35616 

помпа водяна 35616 

ендоскопічний інсуфлятор CO2 (у випадку його окремого розташування 

від обладнання) 

35616 

відсмоктувач ендоскопічний (у випадку його окремого розташування від 

обладнання) 

35616 

фібробронхоскоп з освітлювачем 35616 

пристрій для запису медичних зображень 63260 

електрохірургічний блок 44776 

монополярний кабель 44776 

нейтральний електрод багаторазового використання та з'єднувальний 

кабель окремо або комплект 

44776 

нейтральний електрод одноразового використання 44776 

з'єднувальний кабель нейтрального електрода 44776 

двопедальний перемикач 44776 

модуль аргон-газовий 44776 

балон для модуля 44776 

редуктор для модуля 44776 

з'єднувальний кабель для гнучких зондів 44776 

зонд гнучкий для проведення аргоно-плазмової коагуляції в комплекті 44776 



ендоскопічний інструмент 32083 

гемостатичний кліпуючий пристрій одноразовий 61207 

ін'єкційний катетер одноразовий 63419 

гемостатичні щипці одноразові 35081 

зонд для електрокоагуляції монополярний одноразовий 58041 

лігатор ендоскопічний для вен стравоходу одноразовий 46680 

сачок для видалення сторонніх тіл 35808 

щипці для захоплення 33199 

петля поліпектомічна 35622 

кошик для літоекстракції 35808 

Ультрафіолетова система дезінфекції приміщень 62893 

Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не 

містить лікарських засобів 

44091 

Мікроскоп хірургічний загального призначення 35191 

Монітор для визначення глибини анестезії 41920 

Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної 

чутливості ІВД, автоматичний 

56747 

Аналізатор культури крові, автоматичний 35617 

Система кісткової абсорбціометричної рентгенівської системи, подвійна 

енергія 

37661 

Електроміограф 11474 

Ортез роботизований для реабілітаційної системи з біговим тренажером з 

автоматичним управлінням 

58873 



Програмований екзоскелет для пересування, клінічний 58943 

Система реабілітації віртуальна, з пасивної підтримкою 48146 

Віртуальна реабілітаційна система, з механізованою підтримкою 47517 

Система реабілітації руки з віртуальним дисплеєм, без компенсації 

гравітації 

58060 

Тренажер з вібраційною платформою, стаціонарний 58270 

Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації 63312 

Система очищення води 44344 

Пристрій для запаювання пакетів 36674 

Планшетний інкубатор 6 камер 44290 

Посудина Дьюара 22073 

Реєстратор температури 60964 

Компресорний автохолодильник 17156 

Станція дезінфекції рук 62388 

Молоковідсмоктувач 38478 

Аналізатор грудного молока 56726 

Підігрівач пляшечок 36364 

Лабораторна посудомийна машина 37037 

Сепаратор компонентів крові 61618 

Екстракорпоральний ультрафіолетовий опромінювач крові 44259 

Ультразвукова хірургічна система для м'яких тканин 44778 



Аспіраційна система з електроживленням для невідкладної допомоги 47366 

Лікарняні носилки, ручні 35892 

Гнучкий відеобронхоскоп дорослий/дитячий 17662 

Меблі для палати пацієнта 15900 

Реанімаційний візок, без обладнання 46978 

Візок анестезіологічний 34885 

Візок для медичних інструментів 34909 

Медична шафа 10535 

Стіл для хірургічних інструментів 13959 

Закупівлі за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 3511210 

"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій" 

Пересувний мамографічний комплекс (кабінет діагностичний рухомий 

універсальний) 

17864 

Закупівлі за рахунок коштів бюджетних програм КПКВК 2301400 

"Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру" та КПКВК 2301220 

"Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і 

оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я" 

Центрифуга з охолодженням з плашечним ротором 15117 

Автоматизована станція сканування на 8 скелець для пошуку метафаз з 

сервером 

15132 

Камера морозильна (в тому числі низькотемпературна) 15145 

Ваги електронні аналітичні лабораторні 15175 



Термошейкер (високошвидкісний шейкер) для планшетів, мікропробірок, 

пробірок 

15178 

Комплект лабораторних меблів 15897 

Центрифуга з плашечним ротором 17177 

Інвертований флуоресцентний мікроскоп 17440 

Центрифуга лабораторна (центрифуга-вортекс, мульти-вортекс, 

мікроцентрифуга-вортекс) 

17452 

Набір для внутрішньокісткового доступу тренувальний 18009 

pH-метр 30847 

Стілець хірургічний 32307 

Система для проведення хромосомного мікроматричного аналізу 33936 

Гематологічий аналізатор 35479 

Мікроскоп морфологічний 35484 

Лабораторний холодильник з морозильною камерою 35486 

Манекен підлітка для відпрацювання базової серцево-легеневої реанімації 35540 

Тренажер для забезпечення реалістичного навчання та відпрацювання 

навичок роботи з автоматичним дефібрилятором 

35540 

Манекен для відпрацювання медичних навичок серцево-легеневої 

реанімації у дорослих 

35540 

Манекен для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної 

допомоги при травмах 

35540 

Манекен дорослої людини для відпрацювання навиків проведення 

розширених реанімаційних дій та надання невідкладної допомоги 

35540 

Манекен для відпрацювання навиків проведення розширених 

реанімаційних дій та надання невідкладної допомоги у дітей (5 - 7 років) 

35540 



Манекен немовляти для відпрацювання навиків проведення розширених 

реанімаційних дій та надання невідкладної допомоги 

35540 

Манекен для відпрацювання медичних навичок серцево-легеневої 

реанімації у немовлят 

35540 

Дозатор багатоканальний піпеточний 35734 

Мікроскоп з фазовим контрастом для морфологічного дослідження 35738 

Спеціалізований санітарний транспорт (типу B та C) 35988 

Система киснепостачання (зберігання та постачання кисню / киснева 

станція (генератор)) 

36271 

Центрифуга (лабораторна центрифуга), в тому числі з охолодженням 36465 

Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова 37623 

Тренажер для навчання спеціальним навичкам: маніпуляції на легенях 

(інтубації) для відпрацювання відновлення прохідності дихальних шляхів 

38465 

Ламінарно-потокова шафа II класу біологічної безпеки 40522 

Шафа лабораторна з ламінарним потоком (2 клас захисту), на підставці 40522 

Ультрафіолетові бокси для проведення ПЛР 40522 

Робот-дозатор для піпетування 41663 

Дозатор автоматичний восьмиканальний змінного об'єму 41663 

Набір (комплект) дозаторів одноканальних змінного об'єму, які можуть 

автоклавуватись, в комплекті зі штативом для зберігання всіх моделей 

дозаторів 

41663 

Термостат для мікропробірок твердотільний 43013 

Система очищення води 44344 

Ампліфікатор 48029 



Система для проведення ПЛР у реальному часі 48030 

Термоблок (96-Well Block) для системи реал-тайм ПЛР 48031 

Система для електрофорезу нуклеїнових кислот 53967 

Газовий хроматограф з маспектрометричним детектором 57842 

Діагностичний комплекс оцінки широкого переліку біомаркерів (більше 

400 найменувань) високої пропускної здатності на базі роботизованої 

станції підготовки зразків та хромато-мас-спектрометричної системи 

високої чутливості у комплекті 

57848 

Спектрофотометр для нуклеїнових кислот 57868 

Багатоканальний спектрофотометр-флюориметр 57869 

Флюориметр для мікрострипів (мікропробірок) 57869 

Автоматизований панчер в комплекті з програмним забезпеченням для 

вибивання дисків зі зразків крові новонароджених, висушених на 

фільтрувальному папері 

57871 

Система для виконання потового тесту 58113 

Аспіратор з посудиною-пасткою 58385 

Вакуумний концентратор з різними насадками 58385 

Тренажер для відпрацювання ведення пологів 60260 

Автоматизована система в комплекті з програмним забезпеченням для 

проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові 

60439 

Аналізатор порушень метаболізму на базі системи автоматичного 

екстрагування з сухих плям крові з прямим введенням у мас-селективний 

детектор у складі 1, 2 та 3 

60444 

Система автоматичного виділення (екстракції) нуклеїнових кислот 

(підготовки ПЛР суміші) 

60736 

Генетичний аналізатор/секвенатор 8 капілярів 61957 



Високошвидкісний секвенатор наступного покоління з автоматичною 

роботизованою станцією пробопідготовки чіпів 

62070 

Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, з набором датчиків 40761 

Стаціонарна флюороскопічна рентгенівська система загального 

призначення, цифрова 

37679 

Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, 

цифрова 

37645 

Ультразвукова хірургічна система для м'яких тканин 44778 

Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта 33586 

Напівавтоматичний лабораторний коагулометр, для in vitro діагностики 56690 

Електрохірургічна система 44776 

Операційний стіл, універсальний, мобільний 36867 

Електроміограф 11474 

Ротаційний мікротом 15158 

Резектоскоп 35301 

Лапароскопічний інсуффлятор 16849 

Система реєстрації нічного апное для домашнього використання 62230 

Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для 

інтенсивної терапії 

47244 

Система всмоктування загального призначення, лінійна 36777 

Апарат штучної вентиляції легенів з постійним позитивним тиском для 

новонароджених 

61197 

Столик реанімації для немовлят 36685 

Шприцева помпа 13217 



Електромережевий інфузійний смок загальної призначеності 13215 

Апарат фототерапії новонароджених із світловипромінюючою ковдрою 33791 

Електроенцефалограф 11467 

Неінвазивна система вентиляції (BIPAP / CPAP) 42411 

Фізіотерапевтична система для електростимуляції, з живленням від мережі 46571 

Наркозно-дихальний апарат 37710 

Цистоуретроскоп оптоволоконний гнучкий 36632 

Система ендоскопічної візуалізації, у комплекті 35616 

Набір для урологічних загальнохірургічних процедур, що не містить 

лікувальні засоби, багаторазового застосування 

46417 

Система зовнішньої ортопедичної фіксації, багаторазового використання 35647 

Система оптичної когерентної томографії сітківки 46799 

Система ультразвукової візуалізації для офтальмології 11389 

Система стоматологічна рентгенівська інтраоральна пересувна, цифрова 33109 

Інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, цифрова 

(радіовізіограф) 

37617 

Стоматологічна установка, у комплекті 62725 

Аналізатор системи аналізування переднього сегмента ока 45722 

Стіл для офтальмологічних інструментів, з живленням від мережі 36400 

Фороптер 35299 

Тонометр офтальмологічний, з живленням від мережі 35399 

Проектор для перевірки гостроти зору 35922 



Система аналізування переднього сегмента ока 45729 

Аспіраційна система з електроживленням для невідкладної допомоги 47366 

Система лапароскопічна, багаторазового використання, у комплекті 32617 

Лазерна літотрипсійна система 36037 

Оптичний жорсткий лапароскоп 12291 

Гнучкий фіброоптичний уретероскоп 36640 

Система штучного кровообігу, з роликовим насосом, у комплекті 35099 

Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор, з набором ложок 37805 

Набір для кардіоторакальної хірургічної процедури, що не містить 

лікувальні засоби, багаторазового застосування 

46409 

Очищувач гнучких ендоскопів 35628 

Система гемодіалізу для фільтрації плазми 36426 

Система моніторингу серцево-легеневого стресу 36146 

Діагностувальний спірометр 13680 

Стерилізатор сухожаровий 35364 

Ліжечко для новонародженого 38140 

Система електромеханічна для екстракорпоральної ударно-хвильової 

терапії для ортопедії 

47790 

Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від 

мережі 

60409 

Тренажер для тривалої пасивної розробки тазостегнового / колінного 

суглоба 

36313 

Напівавтоматичний іоноселективний аналізатор, для in vitro діагностики 56683 



Процесор тканини 15190 

Піч для парафінової заливки 43215 

Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним 

магнітом 

37654 

Система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла 37618 

Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова 37672 

Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова 37623 

Система позитронно-емісійної томографії, поєднана з системою 

рентгенівської комп'ютерної томографії 

45143 

Система флюороскопічна рентгенівська загального призначення 

пересувна, цифрова 

37646 

Мікроскоп хірургічний загального призначення 35191 

Сепаратор компонентів крові 61618 

Мікроскоп світловий стандартний 35484 

Пристрій для заливки гістологічних зразків 36416 

Екстракорпоральний ультрафіолетовий опромінювач крові 44259 

Система підготовки крові для аутотрансфузії 34863 

Кріостатний мікротом 15157 

Пристрій для підготовки і фарбування препаратів на предметному склі, 

для in vitro діагностики, автоматичний 

37974 

Система обробки зразків 38757 

Пристрій для сушіння предметних скелець 17134 

Цифровий сканер мікропрепаратів, для in vitro діагностики 62575 



Шафа для зберігання мікропрепаратів 35976 

Робоча станція для ендоскопа, ендоскопічна стійка для 

отоларингологічних операцій з набором інструментів 

47140 

Система з підведеними комунікаціями, настінна 35630 

Операційний світильник 12282 

Стіл операційний універсальний, електрогідравлічний, у комплекті 35379 

Стерилізатор паровий 38671 

Багаторазові стоматологічні інструменти для встановлення зубних 

імплантатів/протезів (фізіодиспенсер) 

45714 

Панорамна / томографічна стоматологічна рентгенівська система, цифрова 37669 

Багаторазовий блок керування ультразвукової хірургічної системи для 

м'яких тканин, з ножним керуванням (п'єзотом) 

44752 

Лазер, діодний (медичний лазер) 36546 

Гнучкі ендоскопічні біопсійні щипці, багаторазові 38810 

Електрокардіограф основного призначення (портативний, 12-канальний) 11407 

Автоматичний зовнішній дефібрилятор 35972 

Аналізатор імуноферментний (ІФА), для in vitro діагностики, 

автоматичний 

56718 

Лабораторний шейкер 15178 

Автоматичний промивний пристрій для мікропланшетів, для in vitro 

діагностики 

17489 

Відеосинускоп гнучкий 35459 

Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, 

цифрова 

37647 



Медичне функціональне ліжко 34873 

Ортез роботизований для реабілітаційної системи з біговим тренажером з 

автоматичним управлінням 

58873 

Тренажер для створення безперервного пасивного руху 35977, 35978 

Психологічний тест / оцінковий пристрій 45838 

Система оцінки психологічного статусу 58289 

Пристрій для навчання спілкування з використанням формалізованих 

символів-картинок 

30920 

Система теплової / холодової / компресійної терапії 61429 

Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний 36386 

Комплект одно-канальних дозаторів змінного об'єму Набір kit1 41663 

Комплект одно-канальних дозаторів змінного об'єму Набір kit2 41663 

Комплект одно-канальних дозаторів змінного об'єму Набір kit3 41663 

Комплект одно-канальних дозаторів змінного об'єму Набір kit4 41663 

Операційний стіл з набором аксесуарів для абдомінальної хірургії (тип 1) 33152 

Операційний стіл з набором аксесуарів для абдомінальної хірургії (тип 2) 33152 

Операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії загального профілю 

(тип 1) 

33152 

Операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії загального профілю 

(тип 2) 

33152 

Операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії загального профілю 

(тип 3) 

33152 

Операційний стіл з набором аксесуарів для ортопедії 33152 

Операційний стіл з набором аксесуарів для нейрохірургії 33152 



Операційний стіл з набором аксесуарів для торакальної хірургії 33152 

Операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії в офтальмології 33152 

Система біологічного зворотного зв'язку 10396 

Закупівлі для оснащення бюро судово-медичної експертизи 

Генетичний аналізатор/секвенатор 62070 

ПЛР-ампліфікатор 48031 

Система автоматичної пробопідготовки нуклеїнових кислот 60736 

Холодильна камера для моргу 13316 

Автосамплер для газового хроматографа 47198 

Гомогенізатор 43938 

Ваги аналітичні 15175 

Холодильник лабораторний 35486 

Низькотемпературний морозильник 15145 

Центрифуга 17452 

Система очищення води до I і до III типу 44344 

Стаціонарний pH-метр з електродом 30847 

Мішалка магнітна 43845 

Термошейкер 15178 

Мініцентрифуга/вортекс 17452 

Бокс біобезпеки II класу 20653 



Автоматична станція дозування рідин 16807 

Спектрофотометр 57868 

УФ бокс для проведення ПЛР 40522 

Термоциклер для end - point ПЛР 48031 

Автоклав вертикальний з функцією превакуума 38671 

Закупівлі для оснащення державних спеціалізованих закладів 

охорони здоров'я, що надають урологічну та нефрологічну медичну 

допомогу 

Літотриптор в комплекті 47012 

Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії 18415 

Медичний відеоендоскоп в комплекті з ендоскопічною відеосистемою 38689 

Ендоскопічні інструменти для урології (уретерореноскоп жорсткий в 

комплекті, черезшкірний нефроскоп, мініперкутанний черезшкірний 

нефроскоп) 

36654, 15290 

Автоматичний ротаційний мікротом із системою переносу зрізів 

 

Станція для заливки в парафін з охолоджуючим модулем 

 

Водяна баня для розправлення зрізів 

 

Стереомікроскоп 

 

Ваги лабораторні 

 

Люмінесцентний мікроскоп із цифровою камерою високої роздільної 

здатності та програмним забезпеченням 

 

 

  



Закупівлі для оснащення державних спеціалізованих закладів 

охорони здоров'я, що надають отоларингологічну медичну допомогу 

Крісло для оцінки вестибулоокулярної функції 17217 

Система теплової стимуляції вестибулярного апарату 34891 

Електроністагмограф 11479 

Система реєстрації отоакустичної емісії, з живленням від мережі 58018 

Крісло загального огляду, електричне 38447 

Аудіометр імпендансний 36717 

Аудіометр чистих тонів 37503 

Кімната аудіометрична 35604 

Аудіометр на основі викликаних потенціалів 35747 

Прилад для досліджень вестибулярного-окулярного рефлексу 

вестибулярного аналізатора 

 

Прилад для вестибулярних досліджень методами відеоністагмографії та 

окуломоторних тестів 

 

Прилади і пристрої для визначення функції ольфакторної аналізаторної 

системи 

 

Ольфактометр 

 

Комплекс обладнання з 3D відеоларингостробоскопією 

 

Закупівлі для оснащення обласних та державних спеціалізованих 

кардіологічних закладів охорони здоров'я 

Пристрій для вимірювання фракційного резерву коронарного кровотоку 

(система інвазивного вимірювання тиску) 

33586 

Церебральний оксиметр 17942 



Система для аутотрансфузії крові, автоматична 47977 

Етиленоксидний стерилізатор 13740 

Кріоконсоль для кріоабляції 36810 

Апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації 17643 

Мийно-дезинфікуюча машина 35424 

Система штучного кровообігу, з роликовим насосом 35099 

Електрокардіостимулятор імплантований внутрішньосерцевий 60789 

Низькотемпературний плазмовий стерилізатор 36305 

Апарат для проведення мембранного плазмаферезу та витратні матеріали 46997 

Імунохемілюмінесцентний аналізатор 56701 

Котушка для системи магнітно-резонансної томографії 40751 

Робоча станція для електрофізіологічного дослідження серця 43424 

Система електростимуляції серця для електрофізіологічних досліджень 35974 

Система аналізування електрофізіологічних показників серця 17898 

Система кріохірургічна для кардіології 60721 

Аналізатор імуноферментного аналізу 18627 

Датчик системи ультразвукової візуалізації стравоходу багаторазового 

використання 

37891 

Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного 

моніторингу 

35162 

Пристрій реєструвальний для тривалого амбулаторного аналізування 

електрокардіограми 

36827 



Модуль моніторингу пацієнта електрокардіографічний, довгостроковий 

запис 

37175 

Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного 

моніторингу, телеметричний 

38729 

Електрокардіостимулятор зовнішній інвазивний 35224 

Фартух для захисту від випромінювання 38355 

Нагрудник для захисту від випромінювання 38356 

Комір для захисту від випромінювання 38358 

Пристосування для захисту очей від випромінювання 38361 

Засіб радіаційного захисту щитоподібної залози 38362 

Фібрилятор 11700 

Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним 

магнітом 

37654 

Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова 37623 

Комплект меблів для центральної стерилізаційної 

 

Комплект медичних візків для центральної стерилізаційної 35599 

Стерилізатор паровий 38671 

Пакувальна машина для стерилізації 36674 

Сушильна шафа повітряна для центральної стерилізаційної 35575 

Дозатор для приготування робочих розчинів із концентратів 

дезінфікуючих засобів 

41663 

Прально-віджимна машина для центральної стерилізаційної 15931 

Система центрифугування крові 60336 



Мікроскоп лабораторного класу 17439, 17440, 

18089, 18090, 

18091 

Комплекс лабораторного обладнання для біолабораторій 

 

Холодильна камера для компонентів крові 60670 

Бінокуляри хірургічні з системою освітлення хірургічного поля 32692 

Обладнання для фізіотерапії та реабілітації 

 

Гемодіалізний апарат 34995 

Система моніторингу апное сну 35194 

Закупівлі в рамках реалізації державних інвестиційних проектів 

"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та 

"Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики 

онкологічних захворювань в Україні" 

Аспіратор з посудиною-пасткою 36777 

Гомогенізатор 43938 

Камера для горизонтального електрофорезу 60407 

Камера для вертикального електрофорезу 60407 

Спектрофотометр 57868 

Магнітна мішалка з підігрівом 43845 

Електрохімічний аналітичний вимірювач 15164 

Термошейкер для планшетів 15178 

Стерилізатор паровий 38671 

Набір дозаторів змінного об'єму 41663 



Лабораторний pH-метр/іономер 30847 

Лабораторна центрифуга для діагностики in vitro, міні-центрифуга/вортекс 36465 

Система підігріву крові/рідини 47616 

Морозильна камера 

 

Програмний заморожувач з контрольованою швидкістю 

 

Система нейрохірургічна навігаційна 62783 

Станція планування хірургічних втручань в нейрохірургії 62783 

Мобільна інтраопераційна рентгенівська система з тривимірною 

візуалізацією 

62783 

Електрична силова система для нейро-хірургічних втручань 62783 

Електрична силова система для спінальних втручань під контролем 

навігації 

62783 

Система роботизована та навігаційна для спінальної хірургії зі станцією 

планування 

62783 

Операційний мікроскоп для нейрохірургії 62783 

Крісло нейрохірурга 

 

Закупівлі за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 2301550 

"Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового 

забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та 

інших анатомічних матеріалів" 

Генетичний аналізатор/секвенатор 61957 

Секвенатор наступного покоління з можливістю використання станції 

автоматичної пробопідготовки 

62070 

Проточний цитофлуориметр 57839 



Система мультиплексного аналізу 57839 

Система автоматичного виділення нуклеїнових кислот 60736 

Система реал-тайм ПЛР з блоками на 96 лунок 48031 

Ампліфікатор на 96 зразків 48029 

Спектрофотометр для нуклеїнових кислот 57868 

Ультрафіолетові бокси для проведення ПЛР 40522 

Флюориметр для мікропробірок 57869 

Система для електрофорезу нуклеїнових кислот 57837 

Ламінарно-потокова шафа II класу біологічної безпеки 20653 

Інвертований флуорисцентний мікроскоп 17440 

Мікроскоп морфологічний 35484 

Гематологічний аналізатор 35479 

Центрифуга з охолодженням з плашечним ротором 15117 

Центрифуга з кошиковим ротором 36465 

Центрифуга-вортекс 17452 

Мульти-вортекс шейкер 17452 

Центрифуга для мікропробірок 36465 

pH-метр 15164 

Термошейкер з охолодженням для мікропробірок і ПЛР-планшетів 15178 

Термостат для мікропробірок твердотілький 43013 

Термостат 37028 



Вакуумний концентратор з різними насадками 58385 

Ваги електронні аналітичні лабораторні 15175 

Система очищення води 44344 

Лабораторний холодильник з морозильною камерою 35486 

Камера морозильна 15145 

Низькотемпературна морозильна камера 15145 

Комплект одно-канальних дозаторів змінного об'єму Набір kit1 41663 

Комплект одно-канальних дозаторів змінного об'єму Набір kit2 41663 

Комплект одно-канальних дозаторів змінного об'єму Набір kit3 41663 

Комплект одно-канальних дозаторів змінного об'єму Набір kit4 41663 

Дозатор автоматичний восьмиканальний змінного об'єму 1 - 10 мкл 41663 

Дозатор автоматичний восьмиканальний змінного об'єму 10 - 100 мкл 41663 

Дозатор автоматичний восьмиканальний змінного об'єму 5 - 50 мкл 41663 

Закупівлі Національного інституту раку за рахунок коштів 

бюджетної програми КПКВК 2301170 "Діагностика і лікування 

захворювань із впровадженням експериментальних та нових 

медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-

дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах 

Міністерства охорони здоров'я України" 

Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації мікроорганізмів ІВД, 

ручний 

56742 

Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації мікроорганізмів ІВД, 

автоматичний 

56741 

Диспенсер вкладишів 61620 



Лабораторне обладнання 38430 

Нефелометр мікробіологічний ІВД 57870 

Мікропіпетка механічна 42875 

Диспенсер рідин, універсальний 35015 

Центрифуга для мікрозразків 17452 

Мікроскоп світловий стандартний 35484 

Стерилізатор сухожаровий 35364 

Інкубатор лабораторний автоматичний 62304 

Бокс біологічної безпеки класу II 20653 

Аптечний холодильник/морозильник 63326 

pH-метр IVD 15164 

Система дисталіційного очищення води 40478 

Машина автоматична для проявлення рентгенівської плівки при денному 

світлі 

41012 

Система для дослідження функції легенів, для дорослих 35282 

Система мікроскопічного аналізування клітин IVD 15132 

Сепаратор компонентів крові 61618 

Знищувач колючо-ріжучих медичних відходів 35386 

Центрифуга для банку крові 15115 

Настільна універсальна центрифуга 36465 

Мікроскоп нейрохірургічний 41895 



Стілець операційний 32307 

Локалізатор інструменту системи оптичної хірургічної навігації 61407 

Ультразвукова хірургічна ортопедична система 45981 

Шафа для сушіння і зберігання ендоскопів 45635 

Мікроскоп світловий стандартний 35484 

Пристрій для зафарбовування препаратів на предметному склі IVD 15599 

Система лінійного прискорювача 35159 

Цитологічна центрифуга 35881 

Шафа для зберігання мікропрепаратів 35976 

Приліжкова шафа 10531 

Система моніторингу нейрофізіологічних показників 46566 

Багаторазовий біопсійний пістолет з різальним кінцем 22725 

Плазмовий стерилізатор 36305 

Ультразвукова система всмоктування 37776 

Стаціонарний концентратор кисню 12873 

Ампліфікатор нуклеїнових кислот термоциклічною (термоциклер) IVD, 

автоматичний 

48031 

Ампліфікатор нуклеїнових кислот термоциклічною (термоциклер) IVD, 

автоматичний 

48031 

Мікроскопи 38510 

Секвенатор нуклеїнових кислот ІВД, секвенування по Сенгеру 62070 

Інкубатор лабораторний автоматичний 62304 



Лабораторний холодильник / морозильник 63325 

Кріобіологічний контейнер 16534 

Лабораторний термостат 37028 

Інкубатор лабораторний автоматичний 62304 

Стерилізатор паровий 38671 

Ліофілізатор лабораторний 43853 

Система хірургічного обробляння рук 15936 

Машина миюча / дезинфікуюча для хірургічних інструментів / 

устатковання 

35424 

Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним 

магнітом 

37654 

Крісло для гемодіалізу, з електроживленням 47117 

Система ендоскопічної візуалізації 35616 

Гнучкий відеогастроскоп 17663 

Гнучкий відеоколоноскоп, багаторазовий 36117 

Гнучкий відеобронхоскоп 17662 

Відеоуретероскоп гнучкий 38689 

Гнучкий відеоцистонефроскоп 46723 

Жорсткий телескоп ендоскопа 37084 

Гнучкий відеориноларингоскоп 45067 

Гнучкий відеохоледоскоп 36626 

Бронхоскоп оптоволоконний гнучкий 35461 



Електрохірургічна система 44776 

Інкубатор лабораторний автоматичний 62304 

Дезінфікатор ендоскопа 35012 

Насос для ендоскопічного зрошення / аспірації 36023 

Шлунково-кишковий ендоскопічний інсуфлектор 41617 

Хірургічна система всмоктування 10217 

Літотриптерна система, зовнішня 36032 

Набір ендоскопічний для повношарової біопсії / резекції 61455 

Набір ендоскопічний для біопсії / резекції слизової оболонки 61613 

Закупівлі лабораторного обладнання за рахунок коштів бюджетної 

програми КПКВК 2301040 "Громадське здоров'я та заходи боротьби 

з епідеміями" 

Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної 

чутливості ІВД, автоматичний 

56746 

Система для газової хроматографії з вакуумним маніфольдом та 

автоматичним упарювачем 

 

Система для іонної хроматографії 

 

Комбінована система для проведення одночасного флуоресцентного та 

УФ-Вид аналізу 

 

Система для проведення елементного аналізу 

 

Закупівлі для оснащення центрів крові 

Центрифуга рефрижераторна з ротором 15115 

Морозильна скриня 40513 



Напівавтоматичний 4-х канальний коагулометр 56690 

Електронний пристрій для контрольованого взяття крові 13459 

Закупівлі закладів охорони здоров'я Державного управління 

справами 

Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного 

моніторингу 

35162 

Ламінарно-потокова шафа II класу біологічної безпеки 20653 

Лабораторний шейкер 15178 

Лабораторний термостат 37028 

Мікроскоп світловий стандартний 35484 

Центрифуга лабораторна (центрифуга-вортекс, мульти вортекс, 

мікроцентрифуга-вортекс) 

17452 

Приліжкова шафа 10531 

Система всмоктування загального призначення, лінійна 36777 

Стоматологічна установка, у комплекті 62725 

Стерилізатор паровий 38671 

Термостат 37028 

Кошик сітчастий до автоклаву 

 

Термопринтер вбудований до автоклаву 

 

Опосвідчення автоклаву та виготовлення журналу нагляду посудини, що 

працює під тиском 

 

Подрібнювач для проб з приставкою для кріоподрібнення та пристроєм 

для виготовлення сухого льоду 

 



Система очищення води 44344 

Автоматизований струшувач для змішування, екстракції, розчинення та 

емульгування 

 

Ультразвукова мийка 

 

Центрифуга лабораторна 17452 

__________ 
* надається для довідкових цілей, може відрізнятись від наведеного у переліку, або бути відсутнім. 
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