
 

  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  
 

16.02.2021            Київ                          № 267 

 
 

  

Про внесення змін до Номенклатури лікарських засобів та медичних виробів 

за напрямом «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та 

препарати супроводу для лікування онкологічних хворих та медичні вироби 

для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19» 

 

Відповідно до 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 08 жовтня 

2019 року № 2022 «Про затвердження Положення про Постійну робочу групу 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель», протоколу засідання 

Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу 

закупівель від 01 лютого 2021 року № 9, з метою удосконалення порядку 

проведення Міністерством охорони здоров'я України державних закупівель на 

виконання бюджетної програми, яка передбачає закупівлю лікарських засобів, 

медичних виробів, інших товарів і послуг за рахунок коштів державного бюджету, 
 

НАКАЗУЮ:  
 

 1. Внести до Номенклатури лікарських засобів та медичних виробів за 

напрямом «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати 

супроводу для лікування онкологічних хворих та медичні вироби для запобігання 

занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом Covid-19», затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 грудня 2018 року № 2499 (у редакції наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 03 березня 2020 року № 615), такі 

зміни:  

 

 1) назву розділу «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та 

препарати супроводу для лікування онкологічних хворих та медичні вироби для 

запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19» викласти в такій редакції: 

 

 «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати 

супроводу для лікування онкологічних хворих та медичні вироби для запобігання 

занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом Covid-19, лікарські засоби, імунобіологічні препарати 

для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої 



 

 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19 та лікарські засоби 

для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей»; 

 

 2) підрозділ «Лікарські засоби, імунобіологічні препарати для запобігання 

занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом Covid-19» викласти в такій редакції: 

«Лікарські засоби, імунобіологічні препарати для запобігання занесенню і 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом Covid-19 та лікарські засоби для антиретровірусної терапії 

дорослих, підлітків і дітей 

 

Міжнародна непатентована назва  Форма випуску Дозування 

Вакцина для профілактики грипу 

 

 

флакони, 

шприци 

мл/дози 

 

Тенофовір/ламівудин/ ефавіренз таблетки 

 

300 мг/300 мг/400 мг 

 

                           Атазанавір  
 

таблетки, 

капсули 

300 мг 

Тенофовір/ламівудин/ долутегравір 
 

таблетки 300 мг/300 мг/50 мг 

Тенофовір алафенамід/емтрицитабін/ 

долутегравір 
таблетки 25 мг/200 мг/50 мг 

 

». 

   

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Шаталову С.М. 

 

 

Міністр                                                                                       Максим СТЕПАНОВ 


