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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
 

від 08 квітня 2020 р.  
№ 269 
Київ 
 

Про внесення змін до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та  поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 “Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, 
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на 
території України”, — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 
 2020 р. № 248, зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 



2 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 квітня 2020 р. № 269 

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України 

1. Розділ “Лікарські засоби для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19” 
доповнити такими позиціями: 

“Код згідно з 
УКТЗЕД 

Міжнародне 
непатентоване 

найменування (назва) 
лікарського засобу 

Форма випуску Дозування 

3004 Hydroxychloroquine таблетки 200 мг 

3004 Chloroquine таблетки, капсули 

3004 Lopinavir/Ritonavir таблетки, капсули, 
флакони  

3004 Tocilizumab ампули, флакони, шприци 

3004 Oseltamivir таблетки, капсули, 
флакони (пляшки)  

3004 Remdesivir 

3004 Favipiravir таблетки, капсули, драже 200 мг 

3004 Meropenem ампули, флакони, шприци 500 мг, 1000 мг 

3004 Moxifloxacin таблетки, капсули, драже 400 мг”. 
 

2. Розділ “Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу 
пацієнтам, хворим на COVID-19” доповнити такими позиціями: 

“Код згідно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу) 

9022 12 00 00  Томографи комп’ютернi 

9018 90 20 00 Відеобронхоскоп 

9022 Апарат рентгенівський діагностичний 
стаціонарний 

9018 11 00 00 Електрокардіограф портативний 

9018 90 84 00 Дефібрилятор 

9018 12 00 00 Апарат УЗД з набором датчиків”. 
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3. Розділ “Медичні вироби для скринінгу хворих” доповнити такими позиціями: 

“Код згідно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу) 

9018 19 10 00 Портативна медична діагностична система для 
збору інформації про фізіологічні параметри 
організму пацієнта (температура, спірометрія, 
АТ, пульсоксиметрія, ЕКГ), її зберігання та 
передачі до хмарного сервісу для аналізу та 
використання у тому числі у телемедичних 
консультаціях 

9022 14 00 00 Цифровий плоскопанельний детектор та 
відцифровувач рентген знімків”. 

4. Розділ “Розхідні матеріали для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19” 
доповнити такою позицією: 

“Код згідно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу) 

2804 40 00 00 Кисень медичний рідкий”. 

5. Розділ “Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для 
лабораторних досліджень” доповнити такими позиціями: 

“Код згідно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу) 

9027500000 Аналізатори полімеразної ланцюгової реакції 
(ПЛР) для виявлення РНК вірусу COVID-19 

9027500000, 8419 Автоматизовані портативні системи виявлення 
нуклеїнових кислот 

3002109900 Діагностичні набори для визначення РНК вірусу 
COVID-19 для систем ПЛР 

3002109900, 3822000000 Діагностичні набори для виявлення нуклеїнової 
кислоти нового коронавірусу (2019-nCOV) 
(флуоресцентний ПЛР-аналіз) 

8419 20 00 00 Стерилізатор паровий спеціалізований для 
знезараження біологічно небезпечних медичних 
відходів (тиск насиченої пари не менше 4 бар з 
температурою не менше 145°C)”. 

6. Доповнити перелік розділом такого змісту: 

“Транспортні засоби для закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та 
санітарної авіації (авіаційної медицини) 

Код згідно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу) 

8703 32 19 00 

 

Спеціалізований санітарний автомобіль екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

8705 90 80 90 Транспортні засоби для проведення санітарної 
обробки території, споруд і будівель (поливо-
мийні машини, обприскувачі)”. 

 


