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ДОКУМЕНТИ

 
 ПОСТАНОВА 

від 28 жовтня 2020 р. № 1033 
Київ

Про внесення змін до переліків, затверджених  
постановами Кабінету Міністрів України  

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів 

та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій 
та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або опе-
рації з постачання яких на митній території України звільняються від оподатку-
вання податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 
26, ст. 971, № 33, ст. 1113, № 60, ст. 1903), та переліку товарів, робіт і послуг, не-
обхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та по-
ширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на терито-
рії України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня  
2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здій-
снення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалі-
зацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, ст. 1077, № 33, ст. 1112, № 42, ст. 1361), 
— із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р.  
№ 965, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2020 р. № 1033
ЗМІНИ, 

що вносяться до переліків, затверджених постановами  
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 і 225

1. У переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або 
медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобі-
гання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пан-
демій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з поста-
чання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 берез-
ня 2020 р. № 224:

1) у розділі «Лікарські засоби, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2»:

назву розділу викласти в такій редакції:
«Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для спеціальних 

медичних цілей, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

назву графи «Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засо-
бу» викласти в такій редакції:

«Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва гру-
пи препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілей»;

доповнити розділ такими позиціями:
«3004 Acetylcysteine таблетки, 

ампули
100 мг/мл, 100 мг,  
200 мг, 600 мг

3004 Tigecycline флакони 50 мг
3004 Sodium oxybate ампули 200 мг/мл
3004 Fondaparinux шприци 2,5 мг/0,5 мл,  

12,5 мг/мл
3004 Methylprednisolone флакони, 

таблетки
3004 розчини для паренте-

рального харчування
3004
2106

препарати для енте-
рального харчування»;

2) у розділі «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні 
для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, ло-
калізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»:

після позиції «9018 12 00 00 Апарат УЗД з набором датчиків»
доповнити розділ такою позицією:

«8414, 
9018 90 84 00

Зволожувач дихальних сумішей без підігріву»;

підрозділ «Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на 
COVID-19» доповнити такими позиціями:
«3926, 9018, 9019 Конектор швидкого з’єднання з медичними газами
9019 20 00 00 Мішок для дихального контуру, одноразового застосування 

(мішок дихальний одноразовий)»;

підрозділ «Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реаген-
ти для лабораторних досліджень» доповнити такими позиціями:

«3002, 3006,
3822 00 00 00

 Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня прокальци-
тоніну 

3002, 3006,
3822 00 00 00

 Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня  
Д-димеру»;

3) доповнити перелік розділом такого змісту:
«Системи постачання медичних газів, що необхідні для здійснення заходів, спрямо-

ваних на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епі-
демій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2
Код згідно з УКТЗЕД Назва товару
8414, 9019 20 00 00
9020 00 00 00

система киснепостачання 

8414, 9019 20 00 00
9020 00 00 00

киснева станція

8414, 9019 20 00 00
9020 00 00 00

кисневий генератор та/або компресор

8414, 9019 20 00 00
9020 00 00 00

рампа киснева

8414, 9019 20 00 00
9020 00 00 00

редуктор кисневий».

2. У переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, на території України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 2020 р. № 225:

1) у розділі «Лікарські засоби для надання медичної допомоги пацієнтам, хво-
рим на COVID-19»:

назву розділу викласти в такій редакції:
«Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для спеціальних 

медичних цілей для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19»;
назву графи «Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засо-

бу» викласти в такій редакції:
«Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва гру-

пи препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілей»;
доповнити розділ такими позиціями:

«3004 Acetylcysteine таблетки, 
ампули

100 мг/мл, 100 
мг, 200 мг, 600 мг

3004 Tigecycline флакони 50 мг
3004 Sodium oxybate ампули 200 мг/мл
3004 Fondaparinux шприци 2,5 мг/0,5 мл,

12,5 мг/мл
3004 Methylprednisolone флакони, 

таблетки
3004 розчини для парентерального  

харчування

3004
2106

препарати для ентерального  
харчування»;

2) розділ «Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допо-
могу пацієнтам, хворим на COVID-19» доповнити такою позицією:
«8414, 
9018 90 84 00

Зволожувач дихальних сумішей без підігріву»;

3) розділ «Розхідні матеріали для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим 
на COVID-19» доповнити такими позиціями:
«3926, 9018, 9019 Конектор швидкого з’єднання з медичними газами
9019 20 00 00 Мішок для дихального контуру, одноразового застосування 

(мішок дихальний одноразовий)»;

4) розділ «Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реаген-
ти для лабораторних досліджень» після позиції
«8419 20 00 00 Стерилізатор паровий спеціалізований для знезараження бі-

ологічно небезпечних медичних відходів (тиск насиченої па-
ри не менше 4 бар з температурою не менше 145°C)»

доповнити такими позиціями:
«3002, 3006, 
3822 00 00 00

 Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня прокаль-
цитоніну 

3002, 3006, 
3822 00 00 00

 Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня  
Д-димеру»;

5) після розділу «Транспортні засоби для закладів охорони здоров’я системи екс-
треної медичної допомоги та санітарної авіації (авіаційної медицини)» доповнити пе-
релік розділом такого змісту:

«Системи постачання медичних газів 
Код згідно з УКТЗЕД Назва товару
8414, 9019 20 00 00, 
9020 00 00 00

система киснепостачання 

8414, 9019 20 00 00, 
9020 00 00 00

киснева станція

8414, 9019 20 00 00, 
9020 00 00 00

кисневий генератор та/або компресор

8414, 9019 20 00 00, 
9020 00 00 00

рампа киснева

8414, 9019 20 00 00, 
9020 00 00 00

редуктор кисневий»;

6) розділ «Послуги» доповнити абзацами такого змісту:
«Ремонт приміщень для розташування мікробіологічної лабораторії з проведення 

досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції
Капітальний ремонт системи киснепостачання
Ремонт та технічне обслуговування медичних виробів та обладнання, що викорис-

товується для надання допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, зазначені в цьо-
му переліку.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 жовтня 2020 р. № 1034
Київ

Про внесення змін до переліків, затверджених  
постановами Кабінету Міністрів України від 28 березня 

2018 р. № 278 і від 13 березня 2019 р. № 255
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються 

на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють 
закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних захо-
дів програмного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 березня 2018 р. № 278 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 36, ст. 1263, № 
92, ст. 3060), і переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на 
підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють заку-
півлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою «За-
безпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13 березня 2019 р. № 255 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 987; 2019 р., 
№ 62, ст. 2153; 2020 р., № 20, ст. 761), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2020 р. № 1034

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 28 березня 2018 р. № 278 і від 13 березня 2019 р. № 255
1. У переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підста-

ві угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за 
напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою «Забезпечен-
ня медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програм-
ного характеру», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 бе-
резня 2018 р. № 278:

1) у розділі «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на 
онкологічні та онкогематологічні захворювання»:

підрозділ «Лікарські засоби» після позиції
«Такролімус таблетки, капсули, драже 5 мг» 

доповнити такою позицією:
«Такролімус таблетки, капсули, драже 0,5 мг»;

у підрозділі «Медичні вироби для лікування дітей з онкологічними та онкогемато-
логічними захворюваннями» позицію
«Контейнери для кріозаморожування 60—100 мл —»— «

замінити такою позицією:
«Контейнери для кріозаморожування 30—140 мл штук»;

2) у розділі «Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і ді-
тей» виключити такі позиції:
«Лопінавір / Ритонавір капсули з гранулами для 

перорального застосу-
вання

40 мг / 10 мг»;

«Тенофовір / Ламівудин / Ефавіренз таблетки 300 мг / 300 мг / 
400 мг»;

3) розділ «Медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу» після позиції
«Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатрич-
ний CRRT / SCUF (multiFiltrate Kit paed CRRT / SCUF) або екві-
валент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L) або ек-
вівалент

—»—»

доповнити такою позицією:
«Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіа-
фільтрації у дітей (діалізатор з площею мембрани 0,6-0,7 м2, 
AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 ве-
нозна голка,  
1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag або 
еквівалент)

комплектів»;

4) у розділі «Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики насе-
лення та вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних 
препаратів, та медичні вироби»:

після позиції
«Комбінована вакцина для профілактики 
кашлюку з цільноклітинним кашлюковим 
компонентом, дифтерії, правця, гепатиту 
B та гемофільної інфекції типу b

флакони, ампули 
для ін’єкцій

1/ 2/ 5/ 10 доз»

доповнити такими позиціями:
«Вакцина для профілактики туберкульозу флакони, ампу-

ли у комплекті з 
розчинником, для 
ін’єкцій

10/20 доз

Вакцина для профілактики гепатиту В 
для дітей

флакони, ампули 1/2/10 доз

Анатоксин для профілактики дифтерії 
та правця із зменшеним вмістом антиге-
на (АДП-М)

флакони, ампули 1/2/10/20 доз»;

виключити таку позицію:

«Коробки для безпечної утилізації шприців коробка ємністю 5—7 л».

2. У переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підста-
ві угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за 
напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою «Забезпечен-
ня медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програм-
ного характеру», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 бе-
резня 2019 р. № 255:

1) у розділі «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати су-
проводу для лікування онкологічних хворих та медичні вироби для запобігання за-
несенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричине-
ної коронавірусом Covid-19»:

у підрозділі «Медикаменти для пацієнтів, які страждають на онкогематологічні за-
хворювання»:

позицію

«Вінбластин —»— 5 мг»

замінити такою позицією:

«Вінбластин ампули, флакони, шприци 1мг/1мл»;

2) у підрозділі «Медичні вироби: інші товари (решта)» розділу «Лікарські засоби 
та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування хворих 
із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» позицію

«Двошаровий судинний протез з дакрону або ПТФЕ, діаметр 6 мм,  
довжина 60 см

штук»

замінити такою позицією:

«Двошаровий судинний протез з дакрону або ПТФЕ, діаметр 6 мм,  
довжина 70 см

штук»;

3) у розділі «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на 
онкологічні та онкогематологічні захворювання»:

у підрозділі «Медичні вироби для лікування дітей з онкологічними та онкогемато-
логічними захворюваннями»:

позицію

«Контейнери для кріозаморожування 60—100 мл —»— »

замінити такою позицією:

«Контейнери для кріозаморожування 30—140 мл штук»;

позицію

«Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 4,2 Fr типу 
Broviac або еквівалент

—»—»

замінити такою позицією:

«Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 4 Fr типу Broviac 
або еквівалент

штук»;

позицію

«Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 6,6 Fr типу 
Broviac або еквівалент —»—»

замінити такою позицією:

«Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr типу Broviac 
або еквівалент

штук»;

у підрозділі «Реагенти для лабораторії з діагностики онкогематологічних захво-
рювань: реагенти для імуноцитологічної діагностики  онкогематологічних    захворю-
вань    та   імуноцитологічного моніторингу мінімальної залишкової хвороби (мето-
дом мультипараметрової проточної цитометрії з використанням проточного цитоф-
люориметра)»:

позицію

«Моноклональне антитіло CD79а, мічене флюоресцентним барвни-
ком PE, 50 тестів

—»—»
 

замінити такою позицією:

«Моноклональне антитіло CD79а, мічене флюоресцентним барвни-
ком PE, 100 тестів

флаконів»;

позицію

«Моноклональне антитіло CD157, мічене флюоресцентним барвни-
ком PE, 50 тестів

—»—» 

замінити такою позицією:

«Моноклональне антитіло CD157, мічене флюоресцентним барвни-
ком РЕ, 100 тестів

флаконів»;

у підрозділі «Реагенти та медичні вироби для імуногістохімічної і морфологічної 
діагностики та диференційної діагностики солідних пухлин дитячого віку»:

виключити такі позиції:

«Наконечники для дозаторів 300 мкм —»— 
Наконечники для дозаторів 700 мкм —»—»;

позицію

«Скельця гістологічні покривні 24 x 24 мм № 50 —»—» 

замінити такою позицією:

«Скельця гістологічні покривні, 24 х 24 мм (№ 200) пачок»;

позицію

«Скельця гістологічні покривні 24 x 50 мм № 50 пачок»

замінити такою позицією:

«Скельця гістологічні покривні, 24 х 50 мм (№ 100) пачок»; 

виключити таку позицію:

«Формалін 40 %, концентрат літрів»; 

позицію

«Парафін для гістологічної проводки та заливки блоків
Plasti Wax  

кілограмів»

замінити такою позицією:

«Парафін для гістологічної проводки та заливки блоків
Plasti Wax  

2 кілограми»;

виключити такі позиції:

«Гематоксилін грамів 
Еозин кілограмів»;

позицію

«Ксилол ХЧ —»—»

замінити такою позицією:

«Ксилол ХЧ 5 літрів»;

у підрозділі «Реагенти та засоби для проведення імуноцитологічних та молекуляр-
но-генетичних досліджень: лабораторні реагенти для молекулярно-генетичних до-
сліджень з метою підтвердження діагнозу та вибору тактики лікування солідних зло-
якісних пухлин у дітей, виявлення мікрометастазів, мінімальної резидуальної хворо-
би та проведення моніторингу ефективності терапії методом полімеразної ланцюго-
вої реакції на приладах Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR» позицію

«Набір для виділення РНК та ДНК з парафінізованих зразків 
NucleoSpin FFPE RNA/DNA, 50 виділень/ набір

—»—»

замінити такою позицією:

«Набір для виділення РНК та ДНК з парафінізованих зразків 
NucleoSpin FFPE RNA/DNA, 40 виділень/ набір

наборів».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


