
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 
 

Н А К А З 

16.01.2023 Київ № 41-Р 

 

 
Про внесення змін до наказу державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 10 січня 2023 року № 22-Р  

 

У зв’язку з технічною помилкою у наказі від 10 січня 2023 року № 22-Р «Про 

внесення змін до наказу державного підприємства «Медичні закупівлі України» від 30 

вересня 2022 року № 437-Р «Про Розподіл лікарських засобів для дітей, хворих на 

розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними 

розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2022 рік» 

 

НАКАЗУЮ: 

  
1. Внести зміни в наказ державного підприємства «Медичні закупівлі України» 

від 10 січня 2023 року № 22-Р, виклавши пункт 2 наказу у новій редакції: 

«2. Начальнику відділу логістики державного підприємства «Медичні 

закупівлі України» забезпечити передачу з дотриманням відповідного 

температурного режиму лікарського засобу «ЛАМОТРИН 50 (Ламотриджин, 50 

мг)» таблетки по 50 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній пачці, 

закупленого за кошти Державного бюджету України на 2022 рік, у кількості 780 

таблеток (26 упаковок) до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 780 таблеток (26 

упаковок) до Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної 

адміністрації, 750 таблеток (25 упаковок) до Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації та лікарського засобу «ЛЕВІЦИТАМ 

500 (Леветирацетам, 500 мг)» таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг по 

10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній пачці, закупленого за кошти 

Державного бюджету України на 2022 рік, у кількості 450 таблеток (15 упаковок) до 

Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної військової адміністрації та 

2370 таблеток (79 упаковок) до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).». 



 

2.  У інших частинах наказ державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 10 січня 2023 року № 22-Р залишити без змін.  

  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 

 


