
 

  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  

 

20 січня 2022 року Київ                                № 131 

 

 

 

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я 

України 

 

 

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), наказів 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», від 02 березня 2017 року № 200 «Про затвердження Положення 

про групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної 

робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань профільного  

супроводу державних закупівель», протоколів засідання Постійної робочої 

групи Міністерства охорони здоров’я України з питань профільного 

супроводу закупівель від 12 січня 2022 року № 1, від 13 січня 2022 року             

№ 2 та від 17 січня 2022 року № 3 з метою проведення закупівель на 

виконання бюджетної програми, яка передбачає закупівлю лікарських 

засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг за рахунок коштів 

державного бюджету, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. У розділі «Лікарські засоби для лікування та профілактики гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» 

номенклатури лікарських засобів та медичних виробів за напрямом 

«Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та 

вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних 

препаратів, медичні вироби та лікарські засоби для лікування та 

профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARSCoV-2», затвердженої наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 04 січня 2021 року № 2 (у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 25 листопада 2021 року № 2623) позицію:  
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« 

PF-07321332/ 

ritonavir   

таблетки, 

капсули, драже 

150 мг/100 мг, 

250 мг/100 мг 

 

»; 

замінити такою позицією:  

« 

Нірматрелвір/ 

ритонавір 

таблетки, 

капсули, драже 

150 мг/100 мг, 

250 мг/100 мг 

 

». 

 

2. Внести до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 11 серпня 2021 року № 1723 «Про затвердження номенклатури лікарських 

засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що 

закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у  2022 

році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних 

заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру»», такі зміни: 

 

1) підпункт 30 викласти в такій редакції:  

 

«30) Номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби 

для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої 

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

 

2) доповнити пункт підпунктами 32, 33 такого змісту: 

 

«32) Номенклатуру медичних виробів за напрямом «Модернізація і 

оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я»; 

 

33) Номенклатуру медичних виробів та допоміжних засобів до них за 

напрямом «Закупівля наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень 

(медичні вироби та допоміжні засоби до них для проведення тестувань на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-

CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції)».». 

 

3. Внести зміну до номенклатури лікарських засобів за напрямом 

«Лікарські засоби та імунобіологічні препарати для запобігання занесенню і 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2022  року № 30, 

позицію 

« 

PF-07321332/ -“- 150 мг/100 мг,  



 

 

3 

ritonavir   250 мг/100 мг 

»; 

замінити такою позицією:  

« 

Нірматрелвір/ 

ритонавір 

-“- 150 мг/100 мг, 

250 мг/100 мг 

 

». 

 4. Внести зміну до номенклатури лікарських засобів за напрямом  

Ендопротези та набори для імплантації», затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 11листопада 2021 року № 2503 доповнивши її 

новими позиціями такого змісту: 

«  

Система кохлеарної імплантації 

призначена для компенсації глухоти  
-“-  

Система імплантації кісткової 

провідності, що імплантується в 

кістку у складі: імплантат (частина, 

що імплантується) та мовний 

процесор (зовнішня частина)» 

-“- 
 

». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Ємця П.В. 

 

 

Міністр 

 

Віктор ЛЯШКО 
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