
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

24.06.2021 Київ                                                  № 1270 

 
 

Про погодження постачання лікарського засобу з торговою назвою Апсибин, 

таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 150 мг № 60 (Капецитабін, таблетки, 

капсули, драже, 150 мг), в кількості 159 720 таблеток із терміном придатності 

до 30 вересня 2022 року та 164 100 таблеток із терміном придатності до  

31 жовтня 2022 року за кошти Державного бюджету України 2020 року 
 

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України «Про лікарські 

засоби», 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» з метою постачання лікарського засобу з торговою назвою Апсибин, таблетки, 

вкриті плівковою оболонкою по 150 мг № 60 (Капецитабін, таблетки, капсули, драже, 

150 мг), в кількості 159 720 таблеток із терміном придатності до 30 вересня 

2022 року та 164 100 таблеток із терміном придатності до 31 жовтня 2022 року за 

результатами закупівлі за напрямом використання бюджетних коштів за 

бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів 

окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за 

кошти Державного бюджету України 2020 року та на підставі листа державного 

підприємства «Медичні закупівлі України» від 31 травня 2021 року  

№ 01/452-05/2021, гарантійного листа Товариства з обмеженою відповідальністю 

«БаДМ» від 19 травня 2021 року № 139/21/0975/232-Вих-Р та протоколу засідання 

Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу 

закупівель від 18 червня 2021 року № 36 

НАКАЗУЮ: 

1. Погодити постачання лікарського засобу з торговою назвою Апсибин, таблетки, 

вкриті плівковою оболонкою по 150 мг № 60 (Капецитабін, таблетки, капсули, 

драже, 150 мг), в кількості 159 720 таблеток із терміном придатності до 30 вересня 

2022 року та 164 100 таблеток із терміном придатності до 31 жовтня 2022 року за 

результатом закупівлі 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 також вакцина проти гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Ємця  П. В. 

 

Міністр                                                                                                                                 Віктор ЛЯШКО 


