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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 15 лютого 2021 р.  
№ 118 
Київ 
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 
 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 лютого 2021 р. № 118 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У 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 2019 році за програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного характеру”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 березня 2019 р. № 255 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 987; 2020 р., № 20, 
ст. 761, № 91, ст. 2926), підрозділ “Медичні вироби для запобігання занесенню і поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19” розділу 
“Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування 
онкологічних хворих та медичні вироби для запобігання занесенню і поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19” доповнити такою позицією: 

“Шприци ін’єкційні стерильні  штук”. 

2. У 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 
операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 33, ст. 1113, № 60, ст. 1903, № 89, ст. 2886), 
у підрозділі “Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19” розділу 
“Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, 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”: 
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1) назву підрозділу викласти в такій редакції: 

“Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим  
на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19”; 

 

2) позицію  

“9018 31 Шприци 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл (одноразові, 
стерильні)” 

замінити такою позицією: 

“9018 31 Шприци 0,3 мл, 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл 
(одноразові, стерильні)”; 

3) доповнити підрозділ такими позиціями: 

“3923, 3926, 7010 Контейнер для збору (утилізації) медичних відходів 

9018 31 Шприци ін’єкційні стерильні”. 

3. У переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердже-
ному 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), у розділі “Розхідні матеріали для надання медичної 
допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19”: 

1) назву розділу викласти в такій редакції: 

“Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим  
на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19”; 

2) позицію  

“9018 31 Шприци 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл  
(одноразові, стерильні)” 

замінити такою позицією: 

“9018 31 Шприци 0,3 мл, 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл 
(одноразові, стерильні)”; 

3) доповнити розділ такими позиціями: 

“3923, 3926, 7010 Контейнер для збору (утилізації) медичних відходів 

9018 31 Шприци ін’єкційні стерильні”. 

 


