
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 

 
Н А К А З 

 

 14.03.2023                                               Київ                                                   №326-Р 
 

Про внесення змін до наказу державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 24 лютого 2023 року № 226-Р «Про Розподіл та безоплатне 

постачання (передачу) 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» 

 

              У зв’язку з технічною помилкою у наказі від 24 лютого 2023 року                        

№ 226-Р в частині зазначення отримувача лікарських засобів 

 

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 «Лікарські засоби та 

медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні 

захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин 

дітям і дорослим, Закупівля лікарських засобів 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 24 лютого 2023 року № 

226-Р, виклавши його у новій редакції, що додається. 

            2. У інших частинах наказ державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 24 лютого 2023 року № 226-Р залишити без змін. 

3. 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. 

4.    Контроль виконання цього наказу залишаю за собою.  

 

 

Заступник генерального директора 

з управління поставками                                                    Едем АДАМАНОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ державного підприємства 

«Медичні закупівлі України»

від 24.02.2023 №226-Р (у редакції наказу

державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 14.03.2023 №326-Р)

к-сть флаконів в-сть, грн

1 2 3 4 5

1 Вінницька область 0 0,00 0,00

2 Волинська область 0 0,00 0,00

3 Дніпропетровська область 42 152 930,82 152 930,82

4 Донецька область 0 0,00 0,00

5 Житомирська область 7 25 488,47 25 488,47

6 Закарпатська область 4 14 564,84 14 564,84

7 Запорізька область 0 0,00 0,00

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

9 Київська область 0 0,00 0,00

10 Кіровоградська область 0 0,00 0,00

11 Луганська область 0 0,00 0,00

12 Львівська область 8 29 129,68 29 129,68

13 Миколаївська область 31 112 877,51 112 877,51

14 Одеська область 13 47 335,73 47 335,73

15 Полтавська область 0 0,00 0,00

16 Рівненська область 5 18 206,05 18 206,05

17 Сумська область 1 3 641,21 3 641,21

18 Тернопільська область 8 29 129,68 29 129,68

19 Харківська область 22 80 106,62 80 106,62

20 Херсонська область 42 152 930,82 152 930,82

21 Хмельницька область 17 61 900,57 61 900,57

22 Черкаська область 9 32 770,89 32 770,89

23 Чернівецька область 51 185 701,71 185 701,71

24 Чернігівська область 29 105 595,09 105 595,09

25 Місто Київ 0 0,00 0,00

26 НДСЛ Охматдит МОЗ України 31 112 877,51 112 877,51

27 Національний інститут раку 0 0,00 0,00

320 1 165 187,20 1 165 187,20

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 «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та 

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

Закупівля лікарських засобів 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

Загальна вартість, грн 

РИКСАТОН

 концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл;по 50 мл 

(500 мг) у флаконі; по 1 флакону по 50 мл в картонній 

коробці

(Ритуксимаб, 500мг)

Виробник:  Лек фармацевтична компанія д.д., 

Словенія;

Ціна за флакон - 3 641,21 грн


