
 ДОДАТОК 1  

Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за 
кошти державного бюджету 2020року за напрямом «Ендопротези і набори 

для імплантації» 

№ 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. 

Медичні вироби для використання у громадян з переломом шийки стегна чи при наявності коксартрозу 
різного генезу 

1 Кульшові суглоби цементні: Тотальні ендопротези штук 11149,72 
2 Кульшові суглоби цементні:Ендопротези 

однополюсні з подвійноюсферою обертання 
-“ - 12554,64 

3 Тотальні ендопротези кульшовогосуглоба 
безцементні 

-“ - 32851,31 

Медичні вироби для використання у громадян, що потребують ревізійного ендопротезування 
4 Ендопротез кульшового суглобаревізійний 

гібридної фіксації 
-“ - 74281,62 

5 Ендопротез колінного суглоба ревізійнийзв’язаний 
ротаційний 

-“ - 74670,22 

Медичні вироби для використання у громадян з недосконалим остеогенезом 
6 Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-

стабільний фіксатор стегна з телескопічним 
фіксатором шийки стегнової кістки 

-“ - 84600,00 

7 Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-
стабільний фіксатор 

-“ - 62040,00 

8 Блокувальні елементи для інтрамедулярних 
фіксаторів 

-“ - 6204,00 

Медичні вироби для використання у дітей, хворих на пухлини кісток 
9 Модульний протез для дистального відділу 

стегнової кістки 
-“ - 566764,16 

10 Модульний протез для проксимального відділу 
великогомілкової кістки 

-“ - 417123,97 

Медичні вироби для використання у дітей з складними сколіотичними деформаціями хребта 
11 Імпланти та інструменти для корекції 

складних сколіотичних деформацій 
хребта 

комплектів 685016,92 

  



ДОДАТОК 2 

Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за 
кошти державного бюджету 2020року за напрямом «Лікарські засоби для 

закладів охорони здоров'я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-
судинними та судинно-мозковими захворюваннями 

№ 
   

Міжнародна непатентована назва 
лікарського засобу 

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) 
1 Альтеплаза ампули, флакони, 

шприци 
50 мг 15035,68 

2 Левосимендан -“ - 5 мл (2,5 мг/мл) 16948,764 

3 Тикагрелор таблетки, 
капсули, драже 

90 мг 16,14 

4 Еноксапарин натрію ампули, флакони, 
шприци 

10.000 анти-Ха МО/мл 52,91 

5 Фондапаринукс натрію -“ - 0,5 мл (2,5 мг/0,5 мл) 168,59 

6 Метопролол -“ - 5 мл (1 мг/мл) 72,34 

7 Добутамін ампули, флакони 250 мг 143,48 

8 Норадреналін Ампули  норадреналіна тартрат 
(2 мг/1мл) 

148,29 

9 Мілрінон -“ -  1 мг/мл 956,54 

10 Клопідогрель таблетки, 
капсули, драже 

300 мг 13,75 

11 Ептифібатид ампули, флакони 100 мл (0,75 мг/мл) 1672,88 

12 Рентгенконтрасна йодовмісна речовина ампули, флакони, 
шприци 

100 мл (370 мг 
йоду/мл) 

447,46 

13 Рентгенконтрасна  йодовмісна речовина -“ - 50 мл (350 мг йоду/мл) 224,19 

14 Рентгенконтрасна  йодовмісна речовина -“ - 50 мл (370 мг йоду/мл) 239,24 

15 Рентгенконтрасна  йодовмісна речовина -“ - 50 мл (320 мг йоду/мл) 358,70 

16 Пластина гемостатична (колаген, 
фібріноген, тромбін) 

пластина, вкрита 
оболонкою 

розміром 9,5 х 4,8 
х 0,5см (Тромбін 
з крові людини 
2,0 МО/см2, 

ліофілізований 
фібриноген 

людини 5,5 мг) 

 
1853,30 

17 Пластина гемостатична (колаген, 
фібріноген, тромбін) 

пластина, вкрита 
оболонкою 

розміром 4,8 х 4,8 
х 0,5см (Тромбін 

 
1614,17 



з крові людини 
2,0 МО/см2, 

ліофілізований 
фібриноген 

людини 5,5 мг) 

  



ДОДАТОК 3 

Пропозиція до номенклатури, що закуповуватимуться за кошти державного 
бюджету 2020 року за напрямом «Медичні вироби для закладів охорони 
здоров'я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та 

судинно-мозковими захворюваннями» 

№ 

з/п 
Міжнародна непатентована назва 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) 
1 Однокамерні частотно-адаптовані ШВРС з можливістю 

автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому 
ритмоведенні (SSIR) 

штук  
13 451,40 

2 Двокамерні ШВРС з можливістю автоматичного регулювання 
амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD) 

штук  
20 027,64 

3 Двокамерні частотно-адаптовані ШВРС з можливістю 
автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому 

ритмоведенні (DDDR) 

штук  
20 027,64 

4 Двокамерні частотно-адаптовані ШВРС для новонароджених та 
грудних (DDDR) 

штук 31 386,60 

5 Ресинхронізаційний штучний водій ритму серця штук 45 136,92 
6 Кардіовертери-дефібрилятори з можливістю кардіальної 

ресинхронізаційної терапії 
штук 98 494,14 

7 Кардіовертери-дефібрилятори однокамерні штук 72 413,37 
8 Кардіовертери-дефібрилятори двокамерні штук 80 708,40 
9 Керований абляційний катетер однонаправлений штук 11 358,96 

10 Керований абляційний катетер двонаправлений штук 15 618,57 
11 Керований абляційний катетер зрошуваний однонаправлений штук 15 244,92 
12 Керований абляційний катетер зрошуваний двонаправлений штук 15 618,57 
13 Керований абляційний катетер однонаправлений з довжиною 

електрода - 8 мм 
штук 13 451,40 

14 Керований електрофізіологічний діагностичний катетер - 20-
полюсний для картування легеневих вен 

штук 17 322,41 

15 Керований електрофізіологічний діагностичний катетер - 4-
полюсний 

штук 8 519,22 

16 Керований електрофізіологічний діагностичний катетер - 10-
полюсний для коронарного синуса 

штук 12 853,56 

17 Референтні електроди для навігаційних систем штук 20 730,10 
18 Електроди для епікардіальної постійної стимуляції із стероїдним 

просякненням 
штук 13 451,40 

19 Провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції штук 169,20 * 
20 Інтродьюсор для пункції міжпередсердної перетинки штук 3 288,12 
21 Система для охолодження абляційних зрошуваних катетерів штук 2 839,74 
22 Оксигенатори для новонароджених та немовлят до 5 кг з 

комплектом магістральних труб з мінімізованим первинним 
об’ємом заповнення 

комплектів 9 266,52 

23 Оксигенатори для немовлят та дітей раннього віку до 12,5 кг з 
комплектом магістральних труб 

комплектів 9 266,52 

24 Оксигенатор для дітей та підлітків до 50 кг з комплектом 
магістральних труб 

комплектів 6 157,75 



25 Оксигенатор для дорослих більше 50 кг з комплектом 
магістральних труб 

комплектів 6 127,86 

26 Комплект для проведення процедури безперервного 
життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) 

для дітей 

комплектів 98 188,05 

27 Комплект для проведення процедури безперервного 
життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) 

для дорослих 

комплектів 98 188,05 

28 Гемоконцентратор для немовлят штук 1 883,20 
29 Гемоконцентратор для дітей до 15 кг штук 1 883,20 
30 Атравматичний шовний матеріал: НИТКА (поліестр з покриттям, 

плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки від 16 до 
17,5 мм з тефлоновими прокладками 3мм-4мм х 3мм х 1,5 мм, 1/2 
кола, довжина 8-10 х 75-90 см, по 4-5 ниток двох різних кольорів 

штук 812,17 

31 Атравматичний шовний матеріал: НИТКА (поліестр з покриттям, 
плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 25 - 27 
мм, з тефлоновими прокладками 6мм х 3мм х 1,5 мм, 1/2 кола, 

довжина 8-10 х 75-90 см, по 4-5 ниток двох різних кольорів 

штук 35,57 

32 Атравматичний шовний матеріал: Стальна хірургічна проволока 
(монофіламентна нитка), розмір USP 7, зворотньо-ріжуча 
посилена голка 45-50 мм, 1/2 кола, довжина 4 х 45 - 50 см, 

металевий 

штук 256,47 

33 Атравматичний шовний матеріал: Стальна хірургічна проволока 
(монофіламентна нитка), розмір USP 5, зворотньо-ріжуча 
посилена голка 45-55 мм, 1/2 кола, довжина 4 х 45 - 50 см, 

металевий 

штук 313,87 

34 Нитка ПТФЕ розмір 2-0 USP (діаметр нитки аналогічний до 
GORE-TEX СV-4), дві колючі голки 20-26 мм, 1/2 або 3/8 кола, 

довжина 90 cм 

штук 468,71  

35 Клапан серця біологічний мітральний штук 20 027,64 
36 Клапан серця біологічний аортальний штук 20 027,64 
37 Клапан серця механічний двостулковий для протезування 

аортального клапана 
штук 12 554,64 

38 Клапан серця механічний двостулковий для протезування 
мітрального клапана 

штук 12 554,64 

39 Кільце для анулопластики мітрального клапана штук 6 187,64 
40 Кільце для анулопластики трикуспідального клапана штук 5 470,24 
41 Клапановмісний кондуїт штук 34 375,80 
42 Комплект канюль для проведення операцій з штучним 

кровообігом 
комплектів 388 596,00 

43 Комплект для апарату виміру активованого часу згортання комплектів 8 280,08 
44 Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції: довжина 0,90 м штук 150,95 
45 Медичні вироби для проведення ендоваскулярної операції 

емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що 
відділяються, які включають мікроспіраль, - 1 штука 

штук 7 742,03 

46 Медичні вироби для проведення ендоваскулярної операції 
емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що 

відділяються, які включають провідниковий катетер, - 1 штука 

штук 3 437,58 

47 Медичні вироби для проведення ендоваскулярної операції 
емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що 

відділяються, які включають мікрокатетер, - 1 штука 

штук 6 576,24 

48 Медичні вироби для проведення ендоваскулярної операції 
емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що 

відділяються, які включають мікропровідник, - 1 штука 

штук 4 902,29 

49 Медичні вироби для стентування сонних артерій, які включають 
стент-систему каротидну, - 1 штука 

штук 8 369,76 

50 Медичні вироби для стентування сонних артерій, які включають 
кошик-ловушку для захисту від емболії, - 1 штука 

штук 9 266,52 

51 Медичні вироби для стентування сонних артерій, які включають штук 239,14 



інтродуцер для проведення стентування сонних артерій, - 1 штука 
52 Медичні вироби для стентування сонних артерій, які включають 

балон для предилятації, - 1 штука 
штук 2 406,31 

53 Медичні вироби для стентування сонних артерій, які включають 
балон для постдилятації, - 1 штука 

штук 2 989,20 

54 Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук 
(ККС), який включає провідниковий катетер, - 1 штука 

штук 9 415,98 

55 Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук 
(ККС), який включає мікрокатетер для доставки балона, що 

відділяється, - 1 штука 

штук 12 584,53 

56 Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук 
(ККС), який включає балон, що відділяється, - 1 штука 

штук 6 411,83 

57 Інтракраніальні стенти для церебральних аневризм із широкою 
шийкою 

штук 31 685,52 

58 Балон-катетер для церебральних аневризм із широкою шийкою штук 11 807,34 
59 Медичні вироби для діагностичної церебральної ангіографії, які 

включають пункційну голку, - 1 штука 
штук 44,84 

60 Медичні вироби для діагностичної церебральної ангіографії, які 
включають інтродуцер, - 1 штука 

штук 327,32 

61 Медичні вироби для діагностичної церебральної ангіографії, які 
включають провідник, - 1 штука 

штук 164,41 

62 Медичні вироби для діагностичної церебральної ангіографії, які 
включають катетер для церебральної ангіографії, - 1 штука 

штук 502,19 

63 Кліпси для прямого виключення церебральних аневризм штук 5 260,99 
64 Медичні вироби для емболізації артеріо-венозних мальформацій 

головного мозку, які включають субстрат/речовину для 
емболізації судин, - 1 штука 

штук 8 967,60 

65 Медичні вироби для емболізації артеріо-венозних мальформацій 
головного мозку, які включають мікрокатетер, - 1 штука 

штук 11 060,04 

66 Медичні вироби для емболізації артеріо-венозних мальформацій 
головного мозку, які включають мікропровідник, - 1 штука 

штук 7 712,14 

67 Медичні вироби для емболізації артеріо-венозних мальформацій 
головного мозку, які включають інтродуцер, - 1 штука 

штук 327,32 

68 Медичні вироби для емболізації артеріо-венозних мальформацій 
головного мозку, які включають провідниковий катетер, - 1 штука 

штук 9 415,98 

69 Місцеві гемостатичні хірургічні матеріали для нейрохірургічних 
операцій: тканина гемостатична з окисненої регенерованої 

целюлози, що розсмоктується, - 1 штука 

штук 398,76 

70 Місцеві гемостатичні хірургічні матеріали для нейрохірургічних 
операцій: вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, 

що розсмоктується, - 1 штука 

штук 2 349,81 

71 Подовжений провідниковий катетер для дистального 
ендоваскулярного доступу - 1 штука 

штук 9 415,98 

72 Потокопереспрямовуючі стенти для великих і гігантських 
мозкових аневризм - 1 штука 

штук 155 438,40 

73 Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій штук 42 300,00 * 
74 Стент-система коронарна без лікувального покриття для 

лікування хворих з анатомічно складними ураженнями 
штук 1 644,06 

75 Стент-система коронарна без лікувального покриття для 
лікування хворих у гострих станах 

штук 1 644,06 

76 Стент-система коронарна без лікувального покриття для 
лікування хворих із стандартними ураженнями 

штук 1 644,06 

77 Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування 
хворих з множинним ураженням 

штук 3 706,61 

78 Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування 
хворих з складними і кальцинованими ураженнями 

штук 3 587,04 

79 Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування 
хворих із стандартними ураженнями 

штук 3 285,13 

80 Коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень штук 836,98 



81 Коронарний балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій штук 866,87 
82 Коронарний балон-катетер для постдилятації високого тиску штук 1 135,90 
83 Коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних 

уражень 
штук 866,87 

84 Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій штук 866,87 
85 Коронарний провідник для реканалізації оклюзій штук 866,87 
86 Коронарний провідник для стандартних ситуацій штук 807,08 
87 Направляючий катетер штук 597,84 
88 Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для 

коронарографії, який включає: катетер JL4 -1 штука, катетер JR4 - 
1 штука, катетер PIG - 1 штука, провідник - 1 штука, інтродюсер - 

1 штука 

комплектів 1 106,00 

89 Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для 
коронарографії для трансрадіального доступу, який включає: 

катетер ангіографічний - 2 штуки, провідник ангіографічний - 1 
штука, інтродюсер - 1 штука 

комплектів 1 417,78 

90 Аспіраційний катетер штук 3 736,50 
91 Інтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора) штук 9 565,44 
92 Інтродуцер штук 209,24 
93 Інфляційний пристрій штук 612,79 
94 Пристрій для біопсії міокарду штук 118 440,00 * 
95 Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в 

комплекті з системою доставки для закриття дефекту 
міжпередсердної перетинки 

комплектів 53 656,14 

96 Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в 
комплекті з системою доставки для закриття м’язевого дефекту 

міжшлуночкової перетинки 

комплектів 59 634,54 

97 Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в 
комплекті з системою доставки для закриття артеріального 

протоку 

комплектів 30 489,84 

98 Спіральна система для усунення дефекту відкритого 
артеріального протоку 

штук 28 397,40 

99 Атріосептостомічний балон-катетер штук 5 978,40 
100 Педіатричні балони-катетери для легеневої вальвулопластики штук 3 228,34 
101 Стент-система периферична для великих судин штук 79 641,26 
102 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 

колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5- 
25 см. ТСП: діаметр 14 мм 

штук 7 024,62 

103 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5- 

25 см. ТСП: діаметр 16 мм 

штук 7 024,62 

104 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5- 

25 см. ТСП: діаметр 18 мм 

штук 7 024,62 

105 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5- 

25 см. ТСП: діаметр 20 мм 

штук 7 024,62 

106 Тонкостінний судинний протез (ТСП) з e-ПТФЕ, довжина 10 см, 
діаметр -5 мм 

комплектів 5 171,32 

107 В’язані судинні протези (ВСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см. ВСП: 

діаметр - 8 мм 

штук 7 263,76 

108 В’язані судинні протези (ВСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см. ВСП: 

діаметр - 10 мм 

штук 7 263,76 

109 Біфуркаційні судинні протези в’язані (БСПВ), з поліестеру, вкриті 
бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см. 

БСПВ: діаметр 16 х 8 мм 

штук 16 530,28 

110 Біфуркаційні судинні протези в’язані (БСПВ), з поліестеру, вкриті штук 16 530,28 



бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см. 
БСПВ: діаметр 18 х 9 мм 

111 Біфуркаційні судинні протези в’язані (БСПВ), з поліестеру, вкриті 
бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см. 

БСПВ: діаметр 20 х 10 мм 

штук 16 530,28 

112 Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-
ПТФЕ, 70 см. ТСКП: діаметр 7-4 мм 

комплектів 15 603,62 

113 Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-
ПТФЕ, 70 см. ТСКП: діаметр 8-5 мм 

комплектів 15 603,62 

114 Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ, зі з’ємним 
спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8 мм 

комплектів 10 013,82 

115 Тонкостінні судинні протези (ТСП) з е-ПТФЕ, з манжетою, 
довжина 50 см. ТСП: діаметр 7 мм 

комплектів 12 793,78 

116 Тонкостінні судинні протези (ТСП) з е-ПТФЕ, з манжетою, 
довжина 50 см. ТСП: діаметр 8 мм 

комплектів 12 793,78 

117 Тонкостінні судинні протези (ТСП) з е-ПТФЕ, з манжетою, 
довжина 60 см. ТСП: діаметр 7 мм 

комплектів 12 793,78 

118 Тонкостінні судинні протези (ТСП) з е-ПТФЕ, з манжетою, 
довжина 60 см. ТСП: діаметр 8 мм 

комплектів 12 793,78 

119 Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-
ПТФЕ, з спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8-5 мм 

комплектів 16 261,25 

120 Двошаровий судинний протез з дакрону або ПТФЕ, діаметр 6 мм, 
довжина 60 см 

штук 48 425,04 

121 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, ТСП: 

діаметр 22 мм 

штук 8 369,76 

122 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, ТСП: 

діаметр 24 мм 

штук 8 369,76 

123 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, ТСП: 

діаметр 26 мм 

штук 8 369,76 

124 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, ТСП: 

діаметр 28 мм 

штук 8 369,76 

125 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, ТСП: 

діаметр 30 мм 

штук 8 369,76 

126 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті бичачим 
колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, ТСП: 

діаметр 32 мм 

штук 8 369,76 

127 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті колагеном або 
желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризм дуги аорти, 

ТСП: діаметр 26 мм 

штук 50 368,02 

128 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті колагеном або 
желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризм дуги аорти, 

ТСП: діаметр 28 мм 

штук 50 368,02 

129 Тканні судинні протези (ТСП) з поліестеру, вкриті колагеном або 
желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризм дуги аорти, 

ТСП: діаметр 30 мм 

штук 50 368,02 

130 Катетери Сван-Ганса без термодилюційного датчика штук 4 345,10 
131 Катетери Сван-Ганса з термодилюційним датчиком штук 7 247,32 
 
* - інформація отримана із загальновідомих та доступних джерел 
  



ДОДАТОК 4 

Пропозиція до номенклатури, що закуповуватимуться за кошти державного 
бюджету 2020 року за напрямом «Хіміотерапевтичні препарати, 

радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних 
хворих» 

 

№ 
п/п 

Міжнародна непатентована 
назва 

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) 

1 Бікалутамід таблетки, капсули, драже 50 мг 6,58 

2 Бікалутамід таблетки, капсули, драже 150 мг 11,51 

3 Блеоміцин ампули, флакони, шприци 15 мг 1048,67 

4 Вінкристин ампули, флакони, шприци 1 мг 72,51 

5 Вінорельбін ампули, флакони, шприци 50 мг 644,16 

6 Гемцитабін ампули, флакони, шприци 200 мг 118,13 

7 Гемцитабін ампули, флакони, шприци 1000 мг 386,68 

8 Гозерелін ампули, флакони, шприци 10,8 мг 2038,95 

9 Дакарбазин ампули, флакони, шприци 200 мг 295,13 

10 Доксорубіцин ампули, флакони, шприци 50 мг 190,8 

11 Доцетаксел ампули, флакони, шприци 80 мг 472,51 

12 Доцетаксел ампули, флакони, шприци 20 мг 118,13 

13 Екземестан таблетки, капсули, драже 25 мг 5,48 

14 Етопозид ампули, флакони, шприци 100 мг 87,92 

15 Іринотекан ампули, флакони, шприци 100 мг 269,15 

16 Капецитабін таблетки, капсули, драже 150 мг 17,05 

17 Капецитабін таблетки, капсули, драже 500 мг 40,07 

18 Кислота золедронова ампули, флакони, шприци 4 мг 174,98 

19 Летрозол таблетки, капсули, драже 2,5 мг 2,99 

20 Метотрексат ампули, флакони, шприци 50 мг 52,13 



21 Паклітаксел ампули, флакони, шприци 100 мг 273,93 

22 Топотекан ампули, флакони, шприци 4 мг 2189,65 

23 Трастузумаб ампули, флакони, шприци 150 мг 14653,66 

24 Філграстим ампули, флакони, шприци 48 млн. 
МО 

293,27 

25 Флуороурацил ампули, флакони, шприци 500 мг 45,16 

26 Циклофосфамід ампули, флакони, шприци 1000 мг 305,04 

27 Цисплатин ампули, флакони, шприци 50 мг 154,31 

28 Цисплатин ампули, флакони, шприци 100 мг 269,15 

29 Метотрексат ампули, флакони, шприци 1000 мг 395,5 

30 Паклітаксел ампули, флакони, шприци 30 мг 154,61 

31 Доксорубіцин ампули, флакони, шприци 100 мг 360,06 

32 Іринотекан ампули, флакони, шприци 300 мг 837,35 

33 Кальцію фолінат ампули, флакони, шприци 100 мг 143,55 

34 Кальцію фолінат ампули, флакони, шприци 50 мг 107,86 

35 Карбоплатин ампули, флакони, шприци 150 мг 226,98 

36 Карбоплатин ампули, флакони, шприци 450 мг 561,62 

37 Епірубіцин ампули, флакони, шприци 50 мг 269,15 

38 Епірубіцин ампули, флакони, шприци 10 мг 119,62 

39 Іфосфамід ампули, флакони, шприци 1000 мг  665,16 

40 Інтерферон альфа-2b ампули, флакони, шприци 3 млн МО 50,84 

41 Радіофармацевтичні препарати 
Натрію йодид Na-131I для 
ін’єкцій 

розчин для ін’єкцій 4000 МБк 8558,51 

42 Радіофармацевтичні препарати 
Натрію йодид Na131I 
ПОЛАТОМ 

капсули тверді 4000 МБк 6146,83 

43 Радіофармацевтичні препарати 
Samarium (153Sm) lexidronam 
Самарій 153Sm оксабіфор 

розчин для ін’єкцій 2000 МБк 
у флаконах 
об’ємом 10 
мл 

5697,83 

44 Радіофармацевтичні препарати 
Technetium (99mTc) 
pertechnetate Полтехнет 

генератор радіонуклідів 
(шляхом елюації з генератора 
99mTc одержують розчин у 
флаконі) 

15000 МБк 50039,33 

45 Тамоксифен таблетки, капсули, драже 20 мг 5,44 

46 Месна ампули, флакони, шприци 400 мг 66,09 



47 Оксаліплатин ампули, флакони, шприци 50 мг 186,91 

48 Оксаліплатин ампули, флакони, шприци 100 мг 311,32 

49 Аспарагіназа ампули, флакони, шприци 10000 МО 3104,96 

50 Пегаспарагіназа ампули, флакони, шприци 3750 МО 33707,19 

51 Бендамустин ампули, флакони, шприци 25 мг 1438,17 

52 Бендамустин ампули, флакони, шприци 100 мг 5483,04 

53 Бортезоміб ампули, флакони, шприци 1 мг 3595,43 

54 Бортезоміб ампули, флакони, шприци 3,5 мг 3146 

55 Ванкоміцин ампули, флакони, шприци 500 мг 173,18 

56 Вінбластин ампули, флакони, шприци 10 мг 1692,0 

57 Вориконазол таблетки, капсули, драже 200 мг 98,87 

58 Гідроксикарбамід таблетки, капсули, драже 500 мг 15,88 

59 Етопозид ампули, флакони, шприци 200 мг 129,14 

60 Ідарубіцин ампули, флакони, шприци 5 мг 1243,42 

61 Кальцію фолінат ампули, флакони, шприци 30 мг 80,9 

62 Ломустин таблетки, капсули, драже 40 мг 252,28 

63 Мітоксантрон ампули, флакони, шприци 20 мг 480,59 

64 Мелфалан таблетки, капсули, драже 2 мг 98,87 

65 Піперацілин/ Тазобактам ампули, флакони, шприци 4500 
(4000/ 500 
мг) 

148,31 

66 Прокарбазин таблетки, капсули, драже 50 мг 43,3 

67 Ритуксимаб ампули, флакони, шприци 100 мг 6374,1 

68 Ритуксимаб ампули, флакони, шприци 500 мг 31460,04 

69 Талідомід таблетки, капсули, драже 100 мг 183,67 

70 Флударабін ампули, флакони, шприци 50 мг 647,18 

71 Циклофосфамід ампули, флакони, шприци 500 мг 183,97 

72 Цитарабін ампули, флакони, шприци 1000 мг 233,7 

73 Цитарабін ампули, флакони, шприци 100 мг 107,86 

74 Вориконазол флакони 200 мг 1159,53 

75 Кладрибін розчин для ін’єкцій 2 мг/мл по 
5 мл у 
флаконі 

11402,92 

76 Хлорамбуцил таблетки, капсули, драже 2 мг № 25 82,99 



у флаконі 

77 Даунорубіцин флакони 20 мг 1108,59 

78 Леналідомід таблетки, капсули, драже 10 мг 9513,65 

79 Леналідомід таблетки, капсули, драже 25 мг 10878,13 

80 6-Меркаптопурин таблетки, капсули, драже 50 мг 77,87 

81 Амфотерицин В - ліпідний 
комплекс 

флакони 50 мг 3910,74 

Частина “ Закупівля лікарських засобів для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз” 

82 Іматиніб таблетки, капсули, драже 100 мг 9,8 

83 Іматиніб таблетки, капсули, драже 400 мг 37,7 

84 Нілотиніб таблетки, капсули, драже 200 мг 618 

85 Бозутиніб таблетки, капсули, драже 100 мг 277,04 

86 Бозутиніб таблетки, капсули, драже 500 мг 1385,21 

87 Дазатиніб таблетки, капсули, драже 50 мг 497,01 

88 Дазатиніб таблетки, капсули, драже 70 мг 728,50 

 
  



ДОДАТОК 5 

Пропозиції до номенклатури  лікарських засобів, що закуповуватимуться за 
кошти державного бюджету 2020 року  за напрямом «Лікарські засоби та 

медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її 
компонентів» 

 

№ Міжнародна непатентована назва Форма 
випуску 

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

попередньому бюджетному періоді 
(якщо такі закупівлі проводились), 

грн 

1 Контейнер зчетверений пластикатний з 
інтегрованим лейкофільтром штук 198,48 

2 
Контейнер зчетверений пластикатний з 
можливістю отримання тромбоцитів відновлених 
з дози крові 

штук 91,17 

3 Комплект контейнерів для трьох компонентів 
«Reveos» з фільтром або еквівалент штук 1 300,00 

4 Комплект для об’єднання тромбоцитів «Reveos» 
або еквівалент штук 1 000,00 

5 
Витратні матеріали для автоматичного 
плазмафереза типу "Автоферезіс С" або 
еквівалент 

комплект 809,18 

6 Витратні матеріали для автоматичного 
цитафереза типу "Амікус" або еквівалент комплект 5643,61 

7 Витратні матеріали для автоматичного 
цитафереза типу "Тріма" або еквівалент комплект 5320,78 

8 Витратні матеріали до апарата вірусінактивації 
плазми типу "Macotronic" або еквівалент комплект 3136,88 

9 Витратні матеріали до апарата вірусінактивації 
плазми типу "Mirasol" або еквівалент комплект 4932,18 

10 Антикоагулянт цитрату декстрози розчин А(АЦД-
А), пакети 500 мл або еквівалент штук 70,25 

 а витратні матеріали, сумісні з приладом 
Architect i1000sr 

  



11 
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit ARCHITECT 
Anti-HCV, набір реагентів (2000 тестів) або 
еквівалент 

упаковка 90851,98 

12 
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit ARCHITECT 
Anti-HCV, набір реагентів (100 тестів) або 
еквівалент 

упаковка 7803,31 

13 ARCHITECT Anti-HCV Calibrator ARCHITECT 
Anti-HCV, калібратор або еквівалент штук 3381,98 

14 ARCHITECT Anti-HCV Controls ARCHITECT 
Anti-HCV, контролі або еквівалент штук 2178,53 

15 
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit 
ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів 
(2000 тестів) або еквівалент 

упаковка 36659,55 

16 
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit 
ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів 
(100 тестів) або еквівалент 

упаковка 1832,98 

17 
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators 
ARCHITECT HBsAg Qualitative II, калібратори 
або еквівалент 

штук 3381,98 

18 
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls 
ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір 
контролів або еквівалент 

штук 1742,70 

19 
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit 
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів 
(2000 тестів) або еквівалент 

упаковка 68004,30 

20 
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit 
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів 
(100 тестів) або еквівалент 

упаковка 3400,22 

21 
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrators 
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, калібратори або 
еквівалент 

штук 3378,99 

22 
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls 
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, контролі або 
еквівалент 

штук 3378,99 

23 
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT 
сифіліс, набір реагентів (500 тестів) або 
еквівалент 

упаковка 25689,18 

24 
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT 
сифіліс, набір реагентів (100 тестів) або 
еквівалент 

упаковка 5137,84 

25 ARCHITECT Syphilis TP Calibrator ARCHITECT 
сифіліс, набір калібраторів або еквівалент штук 3374,21 

26 ARCHITECT Syphilis TP Controls ARCHITECT 
сифіліс, набір контролів або еквівалент штук 2207,82 



27 
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer 
ARCHITECT, концентрований промивний буфер 
(4 x 975 мл) в упаковці або еквівалент 

упаковка 1415,09 

28 Pre-Trigger Solution, розчин пре-тріггера або 
еквівалент упаковка 3499,76 

29 Trigger Solution, розчин тріггера або еквівалент упаковка 1387,59 

30 Reaction Vessels, реакційна пробірка, 4000 штук 
або еквівалент упаковка 4264,99 

31 Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук або 
еквівалент упаковка 1484,44 

32 Septums, мембрани, 200 штук або еквівалент упаковка 1523,30 

33 Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук або 
еквівалент упаковка 527,89 

34 ARCHITECT Probe Conditioning Solution, 
кондиціонер для зонду або еквівалент штук 4700,52 

 а витратні матеріали, сумісні з приладом 
Alinity s 

  

35 

Alinity s Anti-HCV Reagent Kit Набір реагентів 
Alinity s Anti-HCV Reagent Kit (5000 тестів) або 
еквівалент 

набір 388596,00* 

36 

Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit Набір 
калібраторів Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit або 
еквівалент 

набір 3381,91* 

37 

Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit Набір 
контролів Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit або 
еквівалент 

набір 2178,38* 

38 

Alinity s Anti-HCV Release Control Kit Набір 
контролів Alinity s Anti-HCV Release Control Kit 
або еквівалент 

набір 2178,38* 

39 

Alinity s HBsAg Reagent Kit Набір реагентів 
Alinity s HBsAg Reagent Kit (5000 тестів) або 
еквівалент 

набір 91544,25* 

40 
Alinity s HBsAg Calibrator Kit Набір калібраторів 
Alinity s HBsAg Calibrator Kit або еквівалент 

набір 3381,91* 

41 
Alinity s HBsAg Assay Control Kit Набір контролів 
Alinity s HBsAg Assay Control Kit або еквівалент 

набір 1742,70* 

42 

Alinity s HBsAg Release Control Kit Набір 
контролів Alinity s HBsAg Release Control Kit або 
еквівалент 

набір 1742,70* 

43 

Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit  Набір 
реагентів Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit 
(5000 тестів) або еквівалент 

набір 170010,75* 



44 

Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit Набір 
калібраторів Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator 
Kit або еквівалент 

набір 3378,92* 

45 

Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit 
Набір контролів Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay 
Control Kit або еквівалент 

набір 3378,92* 

46 

Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit 
Набір контролів Alinity s HIV Ag/Ab Combo 
Release Control Kit або еквівалент 

набір 3378,92* 

47 

Alinity s Syphilis Reagent Kit Набір реагентів 
Alinity s Syphilis Reagent Kit (5000 тестів) або 
еквівалент 

набір 255950,25* 

48 
Alinity s Syphilis Calibrator Kit Набір калібраторів 
Alinity s Syphilis Calibrator Kit або еквівалент 

набір 3374,06* 

49 

Alinity s Syphilis Assay Control Kit Набір 
контролів Alinity s Syphilis Assay Control Kit або 
еквівалент 

набір 2207,90* 

50 

Alinity s Syphilis Release Control Kit Набір 
контролів Alinity s Syphilis Release Control Kit або 
еквівалент 

набір 2207,90* 

51 

Alinity s Concentrated Wash Buffer 
Концентрований промивний буфер Alinity s 
Concentrated Wash Buffer (1х9,6 л) або еквівалент 

упаковка 1415,01* 

52 
Alinity Pre-Trigger Solution Претригерний розчин 
Alinity Pre-Trigger Solution або еквівалент 

упаковка 3499,61* 

53 
Alinity Trigger Solution Тригерний розчин Alinity 
Trigger Solution або еквівалент 

упаковка 1387,74* 

54 
Alinity Reaction Vessels Реакційні ємності Alinity 
Reaction Vessels (4х1000 шт) або еквівалент 

упаковка 4264,84* 

55 
Alinity s Sample Cups Чашки для зразків Alinity s 
Sample Cups (2х100 шт) або еквівалент 

упаковка 1484,51* 

56 

Alinity Reagent Replacement Caps Змінні кришки 
для реагентів Alinity Reagent Replacement Caps 
(2х50 шт) або еквівалент 

упаковка 527,97* 

 Реагенти та витратні матеріали, сумісні з 
приладами Cobas e411, е601 

  

57 Гепатит С, II покоління, 100 тестів або еквівалент упаковка 7860,10 

58 
Тест-система для визначення поверхневого 
антигена гепатиту В ген. 2 HBsAg G2 Elecsys 
cobas e, 100 тестів або еквівалент 

упаковка 2459,51 



59 
Тест-система для визначення ВІЛ комбі PT HIV 
combi PT Elecsys cobas e, 100 тестів або 
еквівалент 

упаковка 4736,99 

60 Тест-система для визначення сифілісу cobas e, 100 
тестів або еквівалент упаковка 6534,99 

61 Універсальний розчинник, (2 фл. x 16 мл) в 
упаковці або еквівалент упаковка 1045,02 

62 
Системний розчин для генерації електрохімічних 
сигналів, Elecsys cobas e, (6 фл. x 380 мл) в 
упаковці або еквівалент 

упаковка 1356,20 

63 
Системний розчин для чистки детекторного блоку 
Elecsys cobas e, (6 фл. x 380 мл) в упаковці або 
еквівалент 

упаковка 1764,82 

64 Розчин для чистки іонселективного модуля Sys 
Clean, (5 фл. x 100 мл) в упаковці або еквівалент упаковка 956,84 

65 Наконечник для проб ELECSYS 2010 / cobas e 411 
(30 x 120 шт.) в упаковці або еквівалент упаковка 2545,90 

66 Реакційна пробірка ELECSYS 2010 / cobas e 411, 
(60 x 60 шт.) в упаковці або еквівалент упаковка 2545,90 

67 Добавка до системного розчину Elecsys cobas e, 
500 мл або еквівалент штук 628,03 

68 Сервісний калібраційний розчин Elecsys cobas e, 
(2 фл. x 50 мл) в упаковці або еквівалент упаковка 687,81 

69 Контрольний розчин Elecsys cobas e, (3 фл. x 40 
мл) в упаковці або еквівалент упаковка 269,92 

70 Сервісний набір SAP Elecsys cobas e або 
еквівалент упаковка 2951,24 

71 Контроль Syphilis, Elecsys cobas e, (4 фл. x 2 мл) в 
упаковці або еквівалент упаковка 2310,65 

72 Контроль HIV, Elecsys cobas e, (6 фл. x 2 мл) в 
упаковці або еквівалент упаковка 3104,88 

73 Контроль HbsAg, Elecsys cobas e, (16 фл. x 1,3 мл) 
в упаковці або еквівалент упаковка 2705,52 

74 Контроль Anti-HCV, Elecsys cobas e, (16 фл. x 1,3 
мл) в упаковці або еквівалент упаковка 2864,55 

75 Системна речовина cobas® ProCell/m 2 л (2 фл. x 
2 л.), cobas e 801  або еквівалент упаковка 2583,04* 



76 Системна речовина cobas®  CleanCell/m 2 л (2 фл. 
x 2 л.) або еквівалент упаковка 1008,67 

77 Системна речовина cobas®  PreClean M 5X600 мл 
(5 фл. х 600 мл.) або еквівалент упаковка 2 485,43 

78 Системна речовина cobas®  ProbeWash M (12 фл. 
х 70 мл.) або еквівалент упаковка 2 213,66 

79 Системна речовина cobas® ProCell/m 2 л (2 фл. x 
2 л.), cobas e 601 або еквівалент упаковка 3 785,45 

80 
Накінечник/чашка для використання в системах 
cobas e 601/cobas e 602, модулі E170 або 
еквівалент 

упаковка 8 917,51 

81 Набір для обслуговування Elecsys cobas e/E601 
або еквівалент упаковка 7 026,12 

82 
Тест для якісного визначення антитіл до вірусу 
гепатиту С (анти-HCV), Elecsys cobas e, 200 тестів 
або еквівалент 

упаковка 14 153,84 

83 
Тест для визначення поверхневого антигену 
вірусу гепатиту В, Elecsys cobas e, 200 тестів або 
еквівалент 

упаковка 9 500,00 

84 
Підтверджувальний тест для поверхневого 
антигену вірусу гепатиту B, Elecsys cobas e або 
еквівалент 

упаковка 2 553,60 

85 
Тест для визначення ВІЛ-1 антигену і загальних 
антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 200 тестів Elecsys cobas 
e або еквівалент 

упаковка 9 500,00 

86 
Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys 
HIV combi PT, Elecsys HIV Duo та Elecsys HIV Ag 
або еквівалент 

упаковка 4 500,00 

87 
Імунотест для якісного визначення загальних 
антитіл до блідої спірохети, 200 тестів Elecsys 
cobas e або еквівалент 

упаковка 13 000,00 

88 Пробірка для зразків Sample cup (5 000 шт.) або 
еквівалент упаковка 1583,98* 

89 
Контейнер для твердих відходів cobas e 411 Clean 
liner (14 шт.) або еквівалент упаковка 1350,84* 

 Реагенти та витратні матеріали, сумісні з 
приладом cobas s201   

90 

Тест для виявлення РНК ВІЛ-1, ВІЛ-2; РНК 
вірусу гепатиту С, ДНК вірусу гепатиту В на 
системі cobas s 201 (96 тестів) 
cobas® TaqScreen MPX Тест, вер 2.0  (96 тестів) 
або еквівалент 

упаковка 61 113,38* 



91 

Набір контролів для тестуT-SCRN MPX v2.0 (6 
наборів) 
cobas® TaqScreen MPX  контрольний набір, вер 
2.0 (3 x 6 фл. по 1,6 мл) або еквівалент 

упаковка 61 113,38 

92 
Пристрій для підготовки зразку/Specific sample 
processing unit (SPU), cobas®  (12 x 24 шт. в 
упаковці) або еквівалент 

упаковка 4 784,62 

93 Вхідні S – трубки 12 х 24 шт. + Barcode Flips /S-
Tube Input, cobas®  або еквівалент упаковка 4619,81 

94 Накінечники K – tips /K-Tip, cobas®  (12 x 36 шт. 
в упаковці) або еквівалент упаковка 2823,30 

95 Пробірка K-tube /K-Tube Rack, cobas® (12 x 96 
шт.в упаковці) упаковка 4106,56 

96 

Промивочний реагент для тесту для прямого 
кількісного визначення ДНК парвовірусу В19 
генотипів 1, 2, і 3 та прямого якісного виявлення 
РНК вірусу гепатиту А генотипів I, II, III в плазмі 
крові людини / cobas® TaqScreen Wash Reagent 
(5,1 л) або еквівалент 

упаковка 49983,01 

97 Архівна пластина Hamilton Star з Бар Кодом, 
cobas® або еквівалент упаковка 19 579,01 

98 Ущільнювач для пластин Hamilton Star, cobas®, 
50од. або еквівалент упаковка 7 119,61 

99 Пластиковий лоток Hamilton Star, cobas®, 10 од. 
або еквівалент упаковка 269,58 

1
0
0 

Накінечник з фільтром Hamilton Star, cobas® 3 
840 од. або еквівалент упаковка 13 052,74 

1
0
1 

Контейнер для відходів Wastebag biohazard (25 
шт.) або еквівалент упаковка 750,75* 

* - дані з відкритих джерел 


