
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

11 09 2020 р. Київ                                                                          № 2086 

 
 
 

Про надання згоди на вчинення значних господарських зобов’язань, а саме 

укладання договору за результатами закупівлі по предмету закупівлі 

«Даунорубіцин 20 мг» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 

за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 

КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 

та комплексних заходів програмного характеру»  
 

 

Відповідно до частини другої статті 73
2
 Господарського кодексу України, 

пункту 4
2
 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності», Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих 

заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 березня 2011 року № 298 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 червня 2020 року № 478), пункту 8 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 589 «Про уповноваження 

державного підприємства «Медичні закупівлі України» на виконання програм 

та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я» (із змінами) з метою 

закупівлі 1 450 одиниць лікарського засобу Даунорубіцин 20 мг за кошти 

Державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 

2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру» та на підставі листів Державного 

підприємства «Медичні закупівлі України» від 09.09.2020 № 01/331-09/2020 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Надати згоду на вчинення державним підприємством «Медичні 

закупівлі України» значного господарського зобов’язання, на закупівлю 

1 450 одиниць лікарського засобу Даунорубіцин 20 мг за кошти Державного 

бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 

«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом «Хіміотерапевтичні препарати, 

радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних 

хворих», а саме укладання договору за результатами закупівлі, предметом якої 

є «ДК 021:2015 – 33600000-6 Фармацевтична продукція (Даунорубіцин 20 мг)» 



на суму 1 213 111,25 грн (один мільйон двісті тринадцять тисяч сто одинадцять 

гривень 25 копійок) без ПДВ. 
 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Шаталову С. М. 
 
 
 

Заступник Міністра з питань 

Європейської інтеграції                Ігор ІВАЩЕНКО 


