
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 
 

Н А К А З 

04.11.2022 Київ № 510-Р 

  

 

 

Про внесення змін до наказу державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 12 жовтня 2022 року № 460-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 2022 рік» 

  

 

Відповідно до пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру, 

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 

2021-2022 роках» (зі змінами),  з метою раціонального та цільового використання 

лікарських засобів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих, 

закуплених за кошти Державного бюджету на 2022 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, Лікарські засоби 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 виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

19.10.2022 №061-70452/04.03, Департаменту охорони здоров’я Закарпатської 



обласної державної адміністрації від 28.10.2022 №1683/01.10, Департаменту 

охорони здоров’я Запорізької обласної військової адміністрації від 27.10.2022 

№4973/03-04-вс, Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації від 28.10.2022 №4655/01-22/60, Управління охорони 

здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації від 27.10.2022 №3058-

18-18, Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації від 25.10.2022 № 5141/08/07-02/2-22/5193, Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації від 27.10.2022 №1191/01-

24/4898/23 та службової записки начальника відділу логістики від 03 листопада 

2022 року № 08/1270-11/2022 

 
 
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 2022 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, Лікарські засоби для 

лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та 

проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і 

дорослим» затвердженого наказом державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 12 жовтня 2022 року № 460-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 «ЦЕФЕПІМ (Цефепім, 1000 мг)» 

порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг, по 1 флакону у картонній упаковці, 

закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 рік, у кількості 106 

флаконів до Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної 

адміністрації, 105 флаконів до Департаменту охорони здоров’я Запорізької 

обласної військової адміністрації, 100 флаконів до Департаменту охорони 

здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 105 флаконів до  

Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, 

105 флаконів до Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації та лікарського засобу «МЕПЕНАМ (Меропенем, 500 мг)» порошок 

для розчину для ін'єкцій по 0,5 г по 1 флакону з порошком у пачці, закупленого 

за кошти Державного бюджету України на 2021 рік, у кількості 58 флаконів до 

Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації, 

58 флаконів до Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної військової 



адміністрації, 57 флаконів до Департаменту охорони здоров’я Івано-

Франківської обласної державної адміністрації, 58 флаконів до  Управління 

охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, 58 флаконів 

до Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації та 

57 флаконів до Департаменту охорони здоров’я Полтавської 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 12.10.2022  № 460-Р (у редакції наказу

державного підприємства «Медичні закупівлі

України» від 04.11.2022 № 510-Р)

к-сть флаконів в-сть, грн к-сть флаконів в-сть, грн к-сть флаконів в-сть, грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Вінницька область 81 2 624,40 434 58 590,00 621 29 124,90 90 339,30

2 Волинська область 0 0,00 130 17 550,00 891 41 787,90 59 337,90

3 Дніпропетровська область 1146 37 130,40 0 0,00 955 44 789,50 81 919,90

4 Донецька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

5 Житомирська область 10 324,00 0 0,00 287 13 460,30 13 784,30

6 Закарпатська область 259 8 391,60 0 0,00 440 20 636,00 29 027,60

7 Запорізька область 105 3 402,00 0 0,00 58 2 720,20 6 122,20

8 Івано-Франківська область 482 15 616,80 134 18 090,00 1490 69 881,00 103 587,80

9 Київська область 0 0,00 0 0,00 2197 103 039,30 103 039,30

10 Кіровоградська область 459 14 871,60 13 1 755,00 573 26 873,70 43 500,30

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

12 Львівська область 440 14 256,00 0 0,00 1692 79 354,80 93 610,80

13 Миколаївська область 731 23 684,40 87 11 745,00 1968 92 299,20 127 728,60

14 Одеська область 487 15 778,80 130 17 550,00 727 34 096,30 67 425,10

15 Полтавська область 0 0,00 0 0,00 630 29 547,00 29 547,00

16 Рівненська область 0 0,00 0 0,00 255 11 959,50 11 959,50

17 Сумська область 145 4 698,00 0 0,00 187 8 770,30 13 468,30

18 Тернопільська область 382 12 376,80 258 34 830,00 191 8 957,90 56 164,70

19 Харківська область 73 2 365,20 0 0,00 0 0,00 2 365,20

20 Херсонська область 762 24 688,80 53 7 155,00 955 44 789,50 76 633,30

21 Хмельницька область 153 4 957,20 212 28 620,00 0 0,00 33 577,20

22 Черкаська область 382 12 376,80 87 11 745,00 1910 89 579,00 113 700,80

23 Чернівецька область 229 7 419,60 148 19 980,00 382 17 915,80 45 315,40

24 Чернігівська область 729 23 619,60 93 12 555,00 721 33 814,90 69 989,50

25 Місто Київ 2000 64 800,00 0 0,00 500 23 450,00 88 250,00

26 Національний інститут раку 4582 148 456,80 0 0,00 3821 179 204,90 327 661,70

27 НДСЛ Охматдит МОЗ України 763 24 721,20 495 66 825,00 9676 453 804,40 545 350,60

14 400 466 560,00 2 274 306 990,00 31 127 1 459 856,30 2 233 406,30

Едем АДАМАНОВ

Всього

Заступник генерального директора 

з управління поставками

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 2022 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, Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на онкологічні 

та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим»

№ 

з/п

Адміністративно-

територіальні одиниці/ заклад 

охорони здоров'я

ЦЕФЕПІМ 

порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг, по 1 флакону у 

картонній упаковці

(Цефепім, 1000 мг)

Виробник: Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Індія

Ціна за флакон - 32,40 грн

Загальна вартість, грн 

МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА,  

розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, по 2 мл у флаконі; по 1 флакону в 

коробці

(Метотрексат, 25 мг/мл по

2 мл)

Виробник: Фармахемі Б.В., Нідерланди

Ціна за флакон - 135,00 грн

МЕПЕНАМ

 порошок для розчину для ін'єкцій по 0,5 г по 1 флакону з порошком 

у пачці

(Меропенем, 500 мг)

Виробник: ПАТ "Киїмедпрепарат", Україна

Ціна за флакон - 46,90 грн


