
Повідомлення про оприлюднення частини пропозицій до Номенклатури 
лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що 
закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних 
програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти 
2020 року. 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони 
здоров’я України до 18-00, 02.09.2019 року включно.  Листи мають бути 
зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата 
його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів 
(02.09.2019 р.).  

В  разі відправлення пропозицій в електронному вигляді використовуйте 
електронну адресу - zakupivli@moz.gov.ua та обов’язково дублюйте 
листи  на medicalservice.moh@gmail.com  

При обґрунтуванні пропозицій щодо внесення змін до номенклатури 
необхідно враховувати вимоги Методичних рекомендацій щодо підготовки 
пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших 
товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 
за бюджетні кошти у відповідному бюджетному році, що затверджені Наказом 
МОЗ України 02.03.2017 № 200 (у редакції наказу МОЗ України від 26.04.2019 
№ 994) 

Для зручності обґрунтування пропозицій щодо включення нових позицій ви 
можете використовувати окрему форму, яка може йти в якості додатку до 
листа (не обов’язково). 

Просимо Вас надсилати пропозиції по кожному напряму окремо, та в темі 
листа обов'язково вказувати «Пропозиції до номенклатури за напрямом - 
(Обов'язково вказати напрям)», в іншому випадку листи, які надійшли на 
електронну пошту розглядатися не будуть. 

У додатку пропозиції до номенклатур лікарських засобів та медичних виробів, 
що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 2020 року за 
напрямками:  

- «Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі 
новонароджених» (додаток 1) 

- «Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення 
проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних 
репродуктивних технологій» (додаток 2) 

- «Медикаменти для замісної підтримуючої терапії»  (додаток 3) 
- «Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу» (додаток 4) 
- «Медикаменти для лікування туберкульозу» (додаток 5) 



- «Медикаменти для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С» 
(додаток 6) 

- «Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на 
фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та 
адреногенітальний синдром» (додаток 7) 

- «Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і 
дітей» (додаток 8) 

 



  
ДОДАТОК 1  

Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 
2020 року за напрямом: «Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі 

новонароджених» 

Міжнародна непатентована 
назва або 

фармакотерапевтична група 
Форма випуску Дозування 

Ціна відповідно до інформації із 
загальновідомих та доступних 
джерел, або ціна закупівлі за 
результатами процедури у 

попередньому бюджетному періоді 
(якщо такі закупівлі проводились) 

Антирезусний D 
імуноглобулін 

ампули, флакони, 
шприци 

300 мкг 
(1500 МО) 

1497,59 

Антирезусний D 
імуноглобулін 

ампули, флакони, 
шприци 

125 мкг (625 
МО) 

1216,90 

  



 
ДОДАТОК 2 

 
Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 
2020 року за напрямом: «Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення 

лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій» 

Міжнародна непатентована назва 
або фармакотерапевтична група 

Форма випуску Дозування 

Ціна відповідно до інформації із 
загальновідомих та доступних 
джерел, або ціна закупівлі за 
результатами процедури у 

попередньому бюджетному періоді 
(якщо такі закупівлі проводились) 

Хоріонічний гонадотропін ампули, порошок для 
приготування розчину для 

ін’єкцій, розчин для ін’єкцій 

5000 МО / 6500 
МО 

350,93 

Фолітропін   
альфа 

ампули, флакони, фолітропін 
альфа, порошок для 

приготування розчину для 
ін’єкцій, розчин для ін’єкцій 

75 МО 352,73 

Фолітропін альфа ампули, флакони, шприци, 
картриджи, фолітропін 

альфа, порошок для 
приготування розчину для 

ін’єкцій, розчин для ін’єкцій 

300 МО  
(22 мкг)/0,5 мл 

2510,91 

Фолітропін бета ампули, флакони, шприци, 
картриджи, фолітропін бета, 

розчин для ін’єкцій у 
картриджах, розчин для 

ін’єкцій у флаконах 

833 МО/мл 6,25 

Пропофол ампули, флакони, шприци 10 мг/мл, 20 мл 45,44 
Трипторелін ампули, флакони, шприци, 

трипторелін, розчин для 
ін’єкцій, порошок 
ліофілізований для 

приготування суспензії, 
ліофілізат для приготування 

суспензії 

3,75 мг 1911,89 

Менотропін ампули, флакони, шприци, 
порошок для розчину, 

порошок ліофілізований для 
приготування розчину для 

ін’єкцій, ліофілізат 

75 МО 220,01 

Антигонадотропін-рилізинг 
гормон 

шприци, ампули, флакони 0,25 мг/0,5 мл 647,76 

  



  
  ДОДАТОК 3 

 
Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 

2020 року за напрямом «Медикаменти для замісної підтримуючої терапії»  

Міжнародна 
непатентована назва або 

фармакотерапевтична 
група 

Форма випуску Дозування 

Ціна відповідно до 
інформації із 

загальновідомих та 
доступних джерел, або 

ціна закупівлі за 
результатами процедури у 

попередньому 
бюджетному періоді 
(якщо такі закупівлі 

проводились) 
Метадон Таблетки 5 мг 0,36 

Метадон Таблетки 10 мг 0,39 

Метадон Таблетки 25 мг 0,62 

Метадон Таблетки 40 мг 1,26 

Метадон розчин оральний 1 мг/мл 0,41 

Метадон розчин оральний 5 мг/мл 0,45 

Бупренорфін таблетки сублінгвальні 2 мг 2,66 

Бупренорфін таблетки сублінгвальні 4 мг 5,38 

Бупренорфін таблетки сублінгвальні 8 мг 9,86 



ДОДАТОК 4 
 

 Пропозиції до номенклатури медичних виробів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 
2020 року за напрямом «Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу» 

 

  

Назва медичного виробу  
Одиниця 
виміру 

Ціна відповідно до 
інформації із 

загальновідомих 
та доступних 

джерел, або ціна 
закупівлі за 

результатами 
процедури у 

попередньому 
бюджетному 

періоді (якщо такі 
закупівлі 

проводились), грн. 
BD BACTEC™  MGIT™  960 - Tubes 7 ml / Набір з пробірок BD 

BACTEC™  MGIT™  (7мл) для культивування мікобактерій 
туберкульозу (або еквівалент) 

упаковок 
11508,42 

BD BACTEC™  MGIT™  960 - Supplement Kit / BD BACTEC™  
MGIT™  960 – збагачуюча добавка (або еквівалент) упаковок 

3676,716 
N- Ацетил-L-цистеїн, для біохімії, 25г упаковок 1178,7 

BACTEC™ MGIT™ 960 Ethambutol (або еквівалент) упаковок 3138,66 
BACTEC™ MGIT™ 960 IR (Isoniazid and Rifampin)  (або 

еквівалент) 
упаковок 

3138,66 
BD BACTEC™  MGIT™  960 - PZA Kit / BD BACTEC™  MGIT™  

960 PZA – набір для визначення чутливості мікобактерій 
туберкульозу до піразинаміду (або еквівалент) 

упаковок 
4394,12 

BD BACTEC™  MGIT™  960 PZA Medium (Susceptibility Test 
Medium) / BD BACTEC™  MGIT™  960 PZA – пробірки для 

визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду 
упаковок 

3736,5 
BD BBLTM MGITTM  OADC / Збагачувальна добавка OADC BD 

BBLTM MGITTM (або еквівалент) 
упаковок 

2630,5 
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі 

GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF, CE-IVD HBDC з 
визначенням резистентності до рифампіцину (або еквівалент) 

тестів 
304,9 

Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі 
GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF Ultra, CE-IVD HBDC 

з визначенням резистентності до рифампіцину (або еквівалент) 
тестів 

304,9 
Набір реагентів GenoType MTBDR plus» (або еквівалент) тестів 315,65 
Набір реагентів GenoType MTBDR sl» (або еквівалент) тестів 335,52 
Набір для виділення ДНК/РНК GXT»  (або еквівалент) тестів 315,65 

Набір реагентів DNA-STRIP (або еквівалент) тестів 0,06 
Набір реагентів Geno Lyse (або еквівалент) тестів 0,05 

Ідентифікаційний тест для ідентифікації мікобактерій 
туберкульозного комплексу BD MGIT™ TBc (або еквівалент) 

тестів 
243,92 

Набір штативів для “ гніздового” розміщення комплектів пробірок 
в апараті BD BACTEC MGIT 960 (або еквівалент) 

упаковок 
2660,39 



ДОДАТОК 5 
 

Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 2020 
року за напрямом «Медикаменти для лікування туберкульозу»  

Міжнародна непатентована назва 
або фармакотерапевтична група 

Форма випуску Дозування 

Ціна відповідно до інформації 
із загальновідомих та 

доступних джерел, або ціна 
закупівлі за результатами 

процедури у попередньому 
бюджетному періоді (якщо 
такі закупівлі проводились) 

Ізоніазид табл., капс., драже 300 мг 0,44 
Ізоніазид табл., капс., драже 100 мг 0,44 
Ізоніазид пляшки, флак. 

(сироп) 
100 мг/5 мл 97,57 

Ізоніазид амп., флак., шприц 100 мг/мл 2,26 
Рифампіцин табл., капс., драже 150 мг 0,94 
Рифампіцин амп., флак., шприц 600 мг 269,03 
Рифапентин табл., капс., драже 150 мг 139,92 
Рифабутин табл., капс., драже 150 мг 30,71 

Піразинамід табл., капс., драже 500 мг 0,54 
Піразинамід дисперговані табл. 150 мг 5,5 
Етамбутол табл., капс., драже 400 мг 0,85 
Етамбутол дисперговані табл. 100 мг 6,37 
Етамбутол амп., флак., шприц 100 мг/мл 75,86 

Рифампіцин/Ізоніазид дисперговані табл. 75 мг/50 мг 1,69 
Рифампіцин/Ізоніазид табл., капс., драже 150 мг/75 мг 1,04 

Рифампіцин/Ізоніазид/Піразинамід дисперговані табл. 75 мг/50 мг/150 мг 2,03 
Рифампіцин/Ізоніазид/Піразинамід

/Етамбутол 
табл., капс., драже 150 мг/75 мг/400 мг/275 мг 2,54 

Амікацин амп., флак., шприц 1000 мг 60,00 
Протіонамід табл., капс., драже 250 мг 2,05 
Етіонамід дисперговані табл. 125 мг 6,063 

Левофлоксацин табл., капс., драже 250 мг 0,65 
Левофлоксацин табл., капс., драже 500 мг 1,06 
Левофлоксацин дисперговані табл 100 мг 23,93 
Левофлоксацин амп.,флак., шприц 5 мг/мл 10,43 

Моксифлоксацин 400мг 400мг 7,33 
Моксифлоксацин дисперговані табл. 100 мг 41,17 
Моксифлоксацин амп., флак., шприц 400 мг 328,53 

Натрію аміносаліцилат порошок, гранули 
кишково-розчинні 

еквівалент 1 г 
аміносаліцилової 
кислоти/натрію 
аміносаліцилату 

3,1 

Циклосерин табл., капс., драже 250 мг 5,92 
Циклосерин табл., капс., драже 125 мг 30 
Теризидон табл., капс., драже 250 мг 23,97 
Клофазимін табл., капс., драже 100 мг 14,95 
Клофазимін табл., капс., драже 50 мг 16.61 
Лінезолід табл., капс., драже 600 мг 5,92 
Лінезолід амп., флак., шприц 2 мг/мл 116,47 

Амоксицилін з клавулановою 
кислотою 

табл., капс., драже 500 мг/125 мг 3 



Амоксицилін з клавулановою 
кислотою 

пляшки, флак. 
(порошок для 

оральної суспензії) 

125 мг/31,25 мг в 5 мл 100,09 

Амоксицилін з клавулановою 
кислотою 

амп., флак., шприц 1000 мг/200 мг 22 

Іміпенем з циластатином амп., флак., шприц 500мг/500 мг 101,46 

Меропенем амп., флак., шприц 1000 71,63 
Бедаквілін табл., капс., драже 100 мг 142,94 
Деламанід табл., капс., драже 50 мг 75,45 

  



ДОДАТОК 6 
Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 

2020 року за напрямом «Медикаменти для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С» 

№ з/п 
Міжнародна непатентована 

назва або фармакотерапевтична 
група 

Форма випуску Дозування 

Ціна відповідно до інформації із 
загальновідомих та доступних 
джерел, або ціна закупівлі за 
результатами процедури у 
попередньому бюджетному 
періоді (якщо такі закупівлі 

проводились) 
Закупівля медикаментів для дітей хворих на вірусний гепатит B 

1 Тенофовір таблетки, 
капсули, драже 

300 мг 2,70 

2 Ентекавір -“ - 1 мг 264,26 
3 Ентекавір -“ - 0,5 мг 132 
3 Пегінтерферон альфа-2а ампули, 

флакони, 
шприци 

135 мкг/0,5 мл 3766,70 

4 Пегінтерферон альфа-2а -“ - 180 мкг/0,5 мл 2690,28 

Закупівля медикаментів для дорослих хворих на вірусний гепатит B 
5 Тенофовір таблетки, 

капсули, драже 
300 мг 2,70 

6 Ентекавір -“ - 1 мг 264,26 
7 Ентекавір -“ - 0,5 мг 132 
8 Пегінтерферон альфа-2а ампули, 

флакони, 
шприци 

180 мкг/0,5 мл                 2690,28 

Закупівля медикаментів для дорослих хворих на вірусний гепатит C 
9 Софосбувір таблетки, 

капсули, драже 
400 мг 19,43 

10 Даклатасвір -“ - 60 мг 12,25 
11 Софосбувір/велпатасвір -“ - 400 мг/100 мг 95,95 
12 Софосбувір/ледіпасвір -“ - 400 мг/90 мг 31,98 

Закупівля медикаментів для дітей хворих на вірусний гепатит C 
13 Софосбувір таблетки, 

капсули, драже 
400 мг 19,43 

14 Рибавірин -“ - 200 мг 8,67 
15 Софосбувір/ледіпасвір -“ - 400 мг/90 мг 31,98 
16 Пегінтерферон альфа-2а ампули, 

флакони, 
шприци 

135 мкг/0,5 мл 3766,70 

  



ДОДАТОК 7 
Пропозиції до номенклатури медичних виробів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 2020 

року за напрямом «Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, 
вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром» 

 

Назва медичного виробу Одиниця 
виміру 

Ціна відповідно до інформації із загальновідомих 
та доступних 

джерел, або ціна закупівлі за 
результатами процедури у попередньому 
бюджетному періоді (якщо такі закупівлі 

проводились) 
Тест-набір для скринінгу новонароджених 

на фенілкетонурію в зразках крові, 
висушених на фільтрувальному папері 

наборів 10618,83 

Тест-набір для скринінгу новонароджених 
на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, 

висушених на фільтрувальному папері 

наборів 22389,11 

Тест-набір для скринінгу новонароджених 
на муковісцидоз в зразках крові, висушених 

на фільтрувальному папері 

наборів 23028,80 

Тест-набір для скринінгу новонароджених 
на адреногенітальний синдром в зразках 

крові, висушених на фільтрувальному папері 

наборів 28945,92 

Набір для визначення найбільш 
розповсюджених мутацій в гені CFTR 

методом LIPA 

наборів 63968,88 

Паперові тест-бланки для забору крові 
новонароджених 

штук 5,38 

Планшети імунологічні з U-образним дном штук 34,08 
 

  



ДОДАТОК 8 
Пропозиції до номенклатури  

лікарських засобів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 2020 року за 
напрямом «Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей»  

 
 

Міжнародна непатентована назва або 
фармакотерапевтична група 

Форма випуску Дозування 

Ціна відповідно до 
інформації із 

загальновідомих та 
доступних джерел, 

або ціна закупівлі за 
результатами 
процедури у 

попередньому 
бюджетному 

періоді (якщо такі 
закупівлі 

проводились) 
Абакавір/ Ламівудин таблетки 600 мг/300 мг 9,84 

Абакавір розчин для перорального 
застосування 

20 мг/мл, 1 мл 0,89 

Дарунавір таблетки 600 мг 225,05 

Дарунавір таблетки 400 мг 149,93 

Зидовудин розчин для перорального 
застосування 

10 мг/мл, 1 мл 0,3 

Зидовудин/Ламівудин таблетки 300 мг/150 мг 2,98 

Ефавіренз таблетки, капсули 200 мг 2,98 

Ефавіренз таблетки 600 мг 2,68 

Ламівудин таблетки 150 мг 0,89 

Ламівудин розчин для перорального 
застосування 

10 мг/мл, 1 мл 0,36 

Лопінавір/ Ритонавір таблетки 200 мг/50 мг 14,9 

Лопінавір/ Ритонавір таблетки 100 мг/25 мг 7,45 

Лопінавір/ Ритонавір розчин для перорального 
застосування 

80 мг/20 мг, 1 мл 5,96 

Невірапін суспензія для перорального 
застосування 

10 мг/мл, 1 мл 0,41 

Ралтегравір таблетки 400 мг 223,55 

Ритонавір таблетки, капсули 100 мг 24 

Тенофовір/ Емтрицитабін таблетки 300 мг/200 мг 4,56 

Тенофовір/ Емтрицитабін/ Ефавіренз таблетки 300 мг/200 мг/600 
мг 

6,55 

Тенофовір/ Ламівудин/ Ефавіренз таблетки 300 мг/300 мг/400 
мг 

16,69 

Атазанавір   таблетки, капсули 300 мг 9,84 

Тенофовір/ Ламівудин/ Долутегравір таблетки 300 мг/300 мг/50 
мг 

6,86 

Тенофовір 
алафенамід/Емтрицитабін/Долутегравір 

таблетки 25 мг/200 мг/50 мг 6,72 

Долутегравір таблетки 50 мг 4,08 

Абакавір/ Ламівудин таблетки, що розчиняються 60 мг/30 мг 1,98 

Зидовудин/ Ламівудин таблетки, що розчиняються 60 мг/30 мг 0,95 


