
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 
 

Н А К А З 

29.07.2022 Київ № 288-Р 

 

 

  

Про внесення змін до наказу державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 26 травня 2022 року № 189-Р «Про Розподіл лікарських засобів 

для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні 

захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових 

клітин дітям і дорослим, закуплених за кошти Державного бюджету 

України на 2021 рік» 

  

 

Відповідно до пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих 

заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 березня 2011 року № 298 (зі змінами), наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1252 «Про здійснення 

розподілу та перерозподілу лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних 

засобів до них, що закуповуються державним підприємством «Медичні закупівлі 

України» за бюджетні кошти для виконання програм та здійснення 

централізованих заходів з охорони здоров’я у 2021 році» та листа Міністерства 

охорони здоров’я України від 02 травня 2022 року № 10.3-12/9778/2-22, з метою 

раціонального та цільового використання лікарських засобів для лікування дітей, 

хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення 

трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим, закуплених 

за кошти Державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 

2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, 

інших товарів і послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у 

частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, 

хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення 

трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим», на підставі 

листів Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної військової 

адміністрації  від 26 липня 2022 року № 542/0111, Департаменту охорони 



 

здоров’я Вінницької обласної військової адміністрації від 19 липня 2022 року № 

03-1692 та службової записки начальника відділу логістики від 25 липня 2022 

року № 08/666-07/2022 

 

 
НАКАЗУЮ: 

  

1. Внести зміни до розподілу лікарських засобів для лікування дітей, 

хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення 

трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим, закуплених 

за кошти Державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 

2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, 

інших товарів і послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у 

частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, 

хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення 

трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим» від 26 

травня 2022 року № 189-Р, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Начальнику відділу логістики державного підприємства «Медичні 

закупівлі України» забезпечити передачу з дотриманням відповідного 

температурного режиму лікарського засобу «ОНКАСПАР/ ONCASPAR 

(Пегаспаргаза 3 750 МО)» порошок для розчину для ін`єкцій/інфузій, 750 МО/мл, 

по 3750 МО у флаконі, по 1 флакону в коробці з картону, закупленого за кошти 

Державного бюджету України на 2021 рік, у кількості 7 флаконів до 

Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної військової адміністрації. 

3. Відділу з організації роботи та документального забезпечення 

забезпечити: 

1) розміщення електронної копії цього наказу на власному офіційному 

веб- сайті державного підприємства «Медичні закупівлі України»; 

2) надсилання копії цього наказу Міністерству охорони здоров’я 

України у строк, що не перевищує трьох робочих днів від дня його видання. 

4. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник генерального директора  

з управління поставками                                                    Едем АДАМАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ державного підприємства 

«Медичні закупівлі України»

від 26.05.2022 № 189-Р (у редакції наказу

державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 29.07.2022 № 288-Р)

к-сть флаконів в-сть, грн к-сть флаконів в-сть, грн
1 2 3 4 5 6 7

1 Вінницька область 1 52 320,71 9 470 886,48 523 207,19

2 Волинська область 0 0,00 0 0,00 0,00

3 Дніпропетровська область 8 418 565,68 76 3 976 374,72 4 394 940,40

4 Донецька область 0 0,00 0 0,00 0,00

5 Житомирська область 1 52 320,71 9 470 886,48 523 207,19

6 Закарпатська область 0 0,00 0 0,00 0,00

7 Запорізька область 0 0,00 0 0,00 0,00

8 Івано-Франківська область 0 0,00 0 0,00 0,00

9 Київська область 2 104 641,42 19 994 093,68 1 098 735,10

10 Кіровоградська область 0 0,00 0 0,00 0,00

11 Луганська область 0 0,00 0 0,00 0,00

12 Львівська область 0 0,00 0 0,00 0,00

13 Миколаївська область 0 0,00 0 0,00 0,00

14 Одеська область 1 52 320,71 8 418 565,76 470 886,47

15 Полтавська область 1 52 320,71 11 575 527,92 627 848,63

16 Рівненська область 1 52 320,71 14 732 490,08 784 810,79

17 Сумська область 0 0,00 0 0,00 0,00

18 Тернопільська область 0 0,00 4 209 282,88 209 282,88

19 Харківська область 0 0,00 0 0,00 0,00

20 Херсонська область 0 0,00 0 0,00 0,00

21 Хмельницька область 1 52 320,71 4 209 282,88 261 603,59

22 Черкаська область 1 52 320,71 13 680 169,36 732 490,07

23 Чернівецька область 0 0,00 1 52 320,72 52 320,72

24 Чернігівська область 4 209 282,84 39 2 040 508,08 2 249 790,92

25 Місто Київ 0 0,00 0 0,00 0,00

26 НДСЛ Охматдит МОЗ України 9 470 886,39 84 4 394 940,48 4 865 826,87

27 Національний інститут раку 0 0,00 0 0,00 0,00

30 1 569 621,30 291 15 225 329,52 16 794 950,82

Едем АДАМАНОВ

Розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин дітям і дорослим, закуплених за кошти Державного  бюджету України на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 

«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, інших товарів і послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у частині «Закупівля 

лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації 

гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим»

Заступник генерального директора 

з управління поставками

№ 

з/п

Адміністративно-

територіальні одиниці/ заклад 

охорони здоров'я

Загальна вартість, грн 

Всього

ОНКАСПАР/ ONCASPAR

порошок для розчину для ін`єкцій/інфузій, 750 

МО/мл, по 3750 МО у флаконі, по 1 флакону в 

коробці з картону

(Пегаспаргаза 3 750 МО)

Виробник: Лабораторії Серв'є 

Індастрі,Франція 

Ціна за флакон - 52 320,71 грн

ОНКАСПАР/ ONCASPAR

порошок для розчину для ін`єкцій/інфузій, 750 

МО/мл, по 3750 МО у флаконі, по 1 флакону в 

коробці з картону

(Пегаспаргаза 3 750 МО)

Виробник: Лабораторії Серв'є 

Індастрі,Франція 

Ціна за флакон - 52 320,72 грн


