
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня
2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2021-06-29-002938-b

1. Назва предмету закупівлі:

Хірургічний шовний матеріал за кодом ДК 021:2015- 33140000-3 Медичні матеріали

Синтил Игар С 50-2 5/0 90 см, игла 50 мм кол. ½ ПГА 2-50к1/2-128-90см код ДК 021:2015
-33141121-4  Хірургічні  шовні  матеріали за  кодом НК 024:  2019 13908- Полигліколеве
кислотне шво; Синтил Игар С40-3 4/0 90 см, игла 40 мм кол. ½ ПГА 1-40к1/2-108-90см
код ДК 021:2015 -33141121-4 Хірургічні шовні матеріали за кодом НК 024: 2019 13908-
Полигліколеве кислотне шво; Синтил Игар С 30-2 3/0 90 см, игла 35 мм кол. 1/2 ПГА 2/0-
36к1/2-98-90см код ДК 021:2015 -33141121-4 Хірургічні шовні  матеріали за кодом НК
024: 2019 13908- Полигліколеве кислотне шво; Кетгут Игар розмір 7, 1,5 м КП 3-150*1
код ДК 021:2015 -33141121-4 Хірургічні шовні матеріали за кодом НК 024: 2019 13898
-Хірургічна нитка кетґут; Кетгут Игар 5/0 1,5 КП 1-150*1м код ДК 021:2015 -33141121-4
Хірургічні шовні матеріали за кодом НК 024: 2019 13898 -Хірургічна нитка кетґут; Кетгут
Игар  размер  4/0  1,5  м  КП  0-150*1  код  ДК  021:2015  -33141121-4  Хірургічні  шовні
матеріали за кодом НК 024: 2019 13898 -Хірургічна нитка кетґут; Поліамид 4/0 (м1,5)
75см  Атравм.  ПМ  4/0-19р3/8-48-ч  код  ДК  021:2015  -33141121-4  Хірургічні  шовні
матеріали за кодом НК 024: 2019 13905 Шво, нейлон; Поліамид 3/0 (м2,0) 75см ПМ 3/0-
25р3/8-53-ч код ДК 021:2015 -33141121-4 Хірургічні шовні матеріали за кодом НК 024:
2019 13905 Шво, нейлон; Поліамид 2/0 (м3,0) ПМ 2/0-26р3/8-68-ч 75см код ДК 021:2015
-33141121-4  Хірургічні  шовні  матеріали  за  кодом  НК 024:  2019  13905  Шво,  нейлон;
Нейлон чорний 10/0 30см ПМ 10/0-6,5ш3/8-20-ДВ-30см-ч код ДК 021:2015 -33141121-4
Хірургічні шовні матеріали за кодом НК 024: 2019 13905 Шво, нейлон; Нейлон чорний
6/0  60см  ПМ  6/0-13к3/8-33-60см-ч  код  ДК  021:2015  -33141121-4  Хірургічні  шовні
матеріали за кодом НК 024: 2019 13905 Шво, нейлон за кодом ДК 021:2015:33140000-3:
Медичні матеріали

2. Обгрунтування технічних і кількісних характеристик предмета закупівлі

Предмет закупівлі: 
Хірургічний шовний матеріал за кодом ДК 021:2015 – 33140000-3- Медичні матеріали

Назва предмета 
закупівлі

Од
ини
ця 
вим
.

кількі
сть

Класифікаато
р медичних 
виробів НК 
024:2019

Найменування та 
характеристика товару

Медико- технічні 
вимоги

Синтил Игар С 50-2 
5/0    90  см, игла 50 мм
кол. ½ 
ПГА 2-50к1/2-128-90см

шт. 200 13908-
Полигліколеве
кислотне шво

Шовний матеріал 
стерильний - голка 
атравматична, 1/2 кола
- довжиною 50 мм - 
колюча - одноголкова 
- з ниткою 
полігліколід, 
мультифіламент, 
плетений, з 
покриттям, 
фіолетовий - USP(ЕР) 
2(М5) - довжиною 90 

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад:  Полімер 
гліколевої кислоти 
(полігліколід) з 
покриттям з 
полікапролактона і
стеарата кальцію
Колір: фіолетовий 
USP: 2, ЕР: 5,0. 
Довжина: 90 см. 
Характеристики: 



см повне 
розсмоктування 
60-90 днів, 50% 
міцності 
зберігається на 21 
день.
Тип голки: колюча.
Довжина: 50 мм. 
Вигнутість: 1/2
Нитка синтетична
мультифіламентна
, що  
розсмоктується.
Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Синтил Игар С40-3 4/0
90 см, игла 40 мм кол. 
½
ПГА 1-40к1/2-108-90см

шт 200 13908-
Полигліколеве
кислотне шво

Шовний матеріал 
стерильний - голка 
атравматична, 1/2 кола
- довжиною 40 мм - 
колюча - одноголкова 
- з ниткою 
полігліколід, 
мультифіламент, 
плетений, з 
покриттям, 
фіолетовий - USP(ЕР) 
1(М4) - довжиною 90 
см

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад:  Полімер 
гліколевої кислоти 
(полігліколід) з 
покриттям з 
полікапролактона і
стеарата кальцію
Колір: фіолетовий 
USP: 1, ЕР: 4,0. 
Довжина: 90 см. 
Характеристики: 
повне 
розсмоктування 
60-90 днів, 50% 
міцності 
зберігається на 21 
день.
Тип голки: колюча.
Довжина: 40 мм. 
Вигнутість: 1/2
Нитка синтетична
мультифіламентна
, що  
розсмоктується.



Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Синтил Игар С 30-2 
3/0   90 см, игла 35 мм 
кол. 1/2
ПГА 2/0-36к1/2-98-
90см

шт 150 13908-
Полигліколеве
кислотне шво

Шовний матеріал 
стерильний - голка 
атравматична, 1/2 кола
- довжиною 36 мм - 
колюча - одноголкова 
- з ниткою 
полігліколід, 
мультифіламент, 
плетений, з 
покриттям, 
фіолетовий - USP(ЕР) 
2/0(М3) - довжиною 
90 см

Шовний матеріал 
хірургічний. Склад:
Полімер гліколевої 
кислоти 
(полігліколід) з 
покриттям з 
полікапролактона і
стеарата 
кальціюКолір: 
фіолетовий USP: 
2/0, ЕР: 3,0. 
Довжина: 90 см. 
Характеристики: 
повне 
розсмоктування 
60-90 днів, 50% 
міцності 
зберігається на 21 
день.Тип голки: 
колюча.Довжина: 
36 мм. Вигнутість:
1/2Нитка 
синтетична 
мультифіламентна
, що  
розсмоктується.Н
итка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.Наяв
ність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 



України

Кетгут Игар розмір 7,   
1,5 м
КП 3-150*1

шт 200 13898 
-Хірургічна 
нитка кетґут

Шовний матеріал 
стерильний - нитки 
хірургічні, що 
розсмоктуються - 
кетгут простий 
полірований, жовтий -
USP(ЕР) 3(М7) - у 
відрізках довжиною 
150 см

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад: Кетгут. 
Монофіламент 
полірований. 
Колір: жовтий 
USP: 3, ЕР: 7,0 
Довжина: 150 см. 
Характеристики: 
розсмоктується, 
50% міцності 
зберігається на 7 
день, повне 
розсмоктування - 
50-70 днів. 
Тип голки: без 
голки.
Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Кетгут Игар 5/0             
1,5 
КП 1-150*1м

шт 60 13898 
-Хірургічна 
нитка кетґут

Шовний матеріал 
стерильний - нитки 
хірургічні, що 
розсмоктуються - 
кетгут простий 
полірований, жовтий -
USP(ЕР) 1(М5) - у 
відрізках довжиною 
150 см

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад: Кетгут. 
Монофіламент 
полірований. 
Колір: жовтий 
USP: 1, ЕР: 5,0 
Довжина: 150 см. 
Характеристики: 
розсмоктується, 
50% міцності 
зберігається на 7 
день, повне 
розсмоктування - 
50-70 днів. 
Тип голки: без 



голки.
Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Кетгут Игар размер 4/0
1,5 м
КП 0-150*1

шт 60
13898

-Хірургічна
нитка кетґут

Шовний матеріал 
стерильний - нитки 
хірургічні, що 
розсмоктуються - 
кетгут простий 
полірований, жовтий -
USP(ЕР) 0(М4) - у 
відрізках довжиною 
150 см

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад: Кетгут. 
Монофіламент 
полірований. 
Колір: жовтий 
USP: 0, ЕР: 4,0 
Довжина: 150 см. 
Характеристики: 
розсмоктується, 
50% міцності 
зберігається на 7 
день, повне 
розсмоктування - 
50-70 днів. 
Тип голки: без 
голки.
Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Поліамид 4/0  (м1,5) 
75см  Атравм.
ПМ 4/0-19р3/8-48-ч

шт 200 13905 Шво, 
нейлон

Шовний матеріал 
стерильний - голка 
атравматична 3/8 кола 
- довжиною 19 мм - 
зворотно-ріжуча - 
одноголкова - з 

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад: Поліамід. 
Мононитка 
Колір: чорний 
USP: 4/0, ЕР: 1,5. 



ниткою поліамід 
монофіламент, чорний
- USP(ЕР) 4/0(М1,5) - 
довжиною 75 см

Довжина: 75 см. 
Характеристики: 
не 
розсмоктується. 
Тип голки: 
зворотно-ріжуча.
Довжина: 19 мм. 
Вигнутість: 3/8
Нитка синтетична
монофіламентна, 
що не  
розсмоктується.
Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Поліамид 3/0  (м2,0) 
75см
ПМ 3/0-25р3/8-53-ч

шт 200 13905 Шво, 
нейлон Шовний матеріал 

стерильний - голка 
атравматична 3/8 кола 
- довжиною 25 мм - 
зворотно-ріжуча - 
одноголкова - з 
ниткою поліамід 
монофіламент, чорний
- USP(ЕР) 3/0(М2) - 
довжиною 75 см

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад: Поліамід. 
Мононитка 
Колір: чорний 
USP: 3/0, ЕР: 2,0. 
Довжина: 75 см. 
Характеристики: 
не 
розсмоктується. 
Тип голки: 
зворотно-ріжуча.
Довжина: 25 мм. 
Вигнутість: 3/8
Нитка синтетична
монофіламентна, 
що не  
розсмоктується.
Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 



продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Поліамид 2/0  (м3,0) 
ПМ 2/0-26р3/8-68-ч
75см

шт 150 13905 Шво, 
нейлон

Шовний 
матеріалстерильний - 
голка атравматична 
3/8 кола - довжиною 
26 мм - зворотно-
ріжуча - одноголкова -
з ниткою поліамід 
монофіламент, чорний
- USP(ЕР) 2/0(М3) - 
довжиною 75 см

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад: Поліамід. 
Мононитка 
Колір: чорний 
USP: 2/0, ЕР: 3,0. 
Довжина: 75 см. 
Характеристики: 
не 
розсмоктується. 
Тип голки: 
зворотно-ріжуча.
Довжина: 26 мм. 
Вигнутість: 3/8
Нитка синтетична
монофіламентна, 
що не  
розсмоктується.
Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Нейлон чорний 10/0 
30см 
ПМ 10/0-6,5ш3/8-20-
ДВ-30см-ч

шт 24 13905 Шво, 
нейлон

Шовний матеріал 
стерильний - голка 
атравматична 3/8 кола 
- довжиною 6,5 мм - 
шпательна - 
двоголкова - з ниткою 
поліамід 
монофіламент, чорний
- USP(ЕР) 10/0(М0,2) -
довжиною 30 см

Шовний матеріал 
хірургічний. 
Склад: Поліамід. 
Мононитка 
Колір: чорний 
USP: 10/0, ЕР: 0,2. 
Довжина: 30 см. 
Характеристики: 
не 
розсмоктується. 
Тип голки: 
шпательна, 
подвійна.



Довжина: 6,5 мм. 
Вигнутість: 3/8
Нитка синтетична
монофіламентна, 
що не  
розсмоктується.
Нитка моє бути 
намотана на 
паперовий вкладиш
для забезпечення 
легкого 
розмотування.
Наявність усіх 
сертифікатів на 
продукцію 
відповідно до 
діючого 
законодавства 
України

Нейлон чорний 6/0 
60см 
ПМ 6/0-13к3/8-33-
60см-ч

шт 24 13905 Шво, 
нейлон

Шовний матеріал 
стерильний - голка 
атравматична 3/8 кола 
- довжиною 13 мм - 
колюча - двоголкова - 
з ниткою поліамід 
монофіламент, чорний
- USP(ЕР) 6/0(М0,7) - 
довжиною 60 см

Шовний матеріал
хірургічний. 

Склад: Поліамід.
Мононитка 

Колір: чорний 
USP: 6/0, ЕР: 0,7. 
Довжина: 60 см. 
Характеристики:

не
розсмоктується. 
Тип голки: колюча,

подвійна.
Довжина: 13 мм. 
Вигнутість: 3/8

Нитка синтетична
монофіламентна,

що не
розсмоктується.
Нитка моє бути

намотана на
паперовий вкладиш

для забезпечення
легкого

розмотування.
Наявність усіх

сертифікатів на
продукцію

відповідно до
діючого

законодавства
України



3. Обгрунтування очікуваної вартості бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в
закупівлі продукції.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 72 144,92 грн.
Джерело фінансування – кошти НСЗУ.


	Хірургічний шовний матеріал за кодом ДК 021:2015- 33140000-3 Медичні матеріали

