
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 

 
Н А К А З 

 
13.03.2023  Київ № 319-Р 

 

 

Про внесення змін до наказу державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 21 листопада 2022 року № 548-Р «Про Розподіл лікарських засобів 

для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами 

допоміжних репродуктивних технологій, 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 забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами 

допоміжних репродуктивних технологій, 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 медикаментів та дрібного 

лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності 

жінок методами допоміжних репродуктивних технологій», на підставі листів 

Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації від 

29.11.2022 № 061-8693/04.03, ДЗ “Український медичний центр акушерства, 

гінекології та репродуктології МОЗ України” від  15.02.2023 № 37 та  службової 

записки начальника відділу логістики від 13.03.2023 №08/592-03/2023



НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до розподілу лікарських засобів для забезпечення 

проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних 

репродуктивних технологій, 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 медикаментів та дрібного 

лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності 

жінок методами допоміжних репродуктивних технологій», затвердженого 

наказом державного підприємства «Медичні закупівлі України» від 21 листопада 

2022 року № 548-Р, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Сектору 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. 

3. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою. 

  

 

   

Заступник генерального директора 

з управління поставками                                                     Едем АДАМАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ державного підприємства 

«Медичні закупівлі України»

від 21.11.2022 №548-Р

(у редакції наказу державного 

підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 13.03.2023 № 319-Р)

к-сть шприців к-сть упаковок в-сть, грн к-сть ампул к-сть упаковок в-сть, грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Івано-Франківська область 420 84 314 302,80 0 0 0,00 314 302,80

2 Місто Київ 400 80 299 336,00 0 0 0,00 299 336,00

3
Державний заклад “Український медичний центр акушерства 

гінекології та репродуктології МОЗ України”
100 20 74 834,00 0 0 0,00 74 834,00

4
Український державний інститут репродуктології НУОЗ України імені 

П. Л. Шупика
500 100 374 170,00 500 100 17 760,00 391 930,00

1 420 284 1 062 642,80 500 100 17 760,00 1 080 402,80

Едем АДАМАНОВ
Заступник генерального директора

з управління поставками

Всього

Розподіл лікарських засобів для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних

репродуктивних технологій, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2022 рік за бюджетною

програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних 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 медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок 

методами допоміжних репродуктивних технологій»

№ 

з/п

Адміністративно-

територіальні одиниці/ заклад охорони здоров'я

ОРГАЛУТРАН®

 розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл, по 0,5 мл у попередньо наповненому 

шприці; по 1 шприцу разом з голкою з захисним ковпачком у 

відкритому пластиковому лотку; по 5 лотків у картонній коробці

(Ганірелікс або Цетрорелікс, 0,5 мл/0,25 мг)

Виробник: Веттер-Фарма Фертигунг ГмбХ і Ко. КГ,Нідерланди

Ціна за шприц - 748,34 грн

Загальна вартість, грн 

ПРОПОФОЛ КАБІ 

емульсія для ін'єкцій або інфузій, 10 мг/мл по 20 мл в ампулі; по 5 

ампул у пачці з картону

(Пропофол, 10 мг/мл, 20 мл)

Виробник: Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія

Ціна за ампулу - 35,52 грн


