
               

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  

 

Н А К А З 

 
30 вересня 2021 року                                 Київ                                                         2113 
 
 

Про ввезення незареєстрованого 

лікарського засобу Ципремі (Ремдесивір) 

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про лікарські засоби», 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 

року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 

року № 90), пункту 4.7 Порядку ввезення на територію України 

незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 

2011 року № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 

2011 року за № 965/19703, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

02 квітня 2020 року № 762 «Про затвердження протоколу «Надання медичної 

допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» (у редакції 

наказу Міністерства охорони здоровʼя України  від 20 вересня 2021 року                    

№ 1979), та на підставі листа Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками від 29 вересня 2021 року № 8120-001.2/002.0/17-21 до 

звернення Державного підприємства «Медичні закупівлі України»                                

від 28 вересня 2021 року № 07/345-09/2021 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Дозволити ввезення на територію України незареєстрованого 

лікарського засобу CIPREMI Remdesivir for Injection 100 mg/vial (ЦИПРЕМІ 

Ремдесивір для ін’єкцій, 100 мг у флаконі), виробництва Cipla Ltd at the 

manufacturing site of Nitin Lifesciences Ltd (Ципла Лтд на дільниці компанії 

Нітін Лайфсаєнсес Лімітед), Республіка Індія, серія L610424 – кількість 14280 

флаконів, кінцевий термін придатності – серпень 2023 року, з метою виконання 

бюджетної програми КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів 



2 

 

окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за 

напрямом використання бюджетних коштів «Закупівля лікарських засобів та 

імунобіологічних препаратів для запобігання занесенню і поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2».    

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Комаріду О. О. 

 

Міністр                                                                                            Віктор ЛЯШКО 


