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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 19 червня 2020 р.  
№ 509 
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 гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України 

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до переліку товарів робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобі-
гання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 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 гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України” 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, ст. 1077, № 42, ст. 1361), зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 червня 2020 р. № 509 

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 гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України 

1. Розділ “Засоби індивідуального захисту” викласти в такій редакції: 

“Засоби індивідуального захисту 

Код згідно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу) 

6307 90 98 00 Медична (хірургічна) маска 

6210 10 92 00, 
6210 10 98 00 

Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання

3926 20 00 00, 
4203 29 10 00,  
4015 

Рукавички медичні та спеціальні захисні 

3926 90 97 90, 
9020 00 00 00 

Повнолицьова маска 

3926 90 97 90, 
9004 90 90 00 

Засоби індивідуального захисту очей 

9020 00 00 00 Респіратор 

4015 90 00 00, 
3926 20 00 00 

Фартух 

4015 90 00 00 Гумові чоботи 

8421 39 20 00 Фільтри для повнолицьових та півмасок 

9402 90 00 00 Ноші закритого типу для перевезення хворого”. 

2. Розділ “Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лаборатор-
них досліджень” доповнити такими позиціями:  

“902780 Станція  автоматична для екстракції рибонуклеінової кислоти 

3002, 3006, 
3822 00 00 00 

Тест-система, призначена для якісного виявлення IgA антитіл до нуклеокапсидного 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини 
методом імуноферментного аналізу 

3002, 3006, 
3822 00 00 00 

Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини 
методом імуноферментного аналізу  

3002, 3006, 
3822 00 00 00 

Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини 
методом імуноферментного аналізу 

3002, 3006, 
3822 00 00 00 

Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного  IgM та IgG антитіл 
до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки 
та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу”. 

 


