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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 28 квітня 2021 р.  
№ 417 
Київ 
 

Про внесення змін до переліку лікарських засобів, медичних виробів  
та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), 

укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я  
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я 

за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що 
закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на 
здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих 
заходів з охорони здоров’я за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 132 “Деякі питання закупівлі 
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2021 році” 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 18, ст. 709), ― із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 334, зміни, що додаються. 
 

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

від 28 квітня 2021 р. № 417 

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку лікарських засобів,  

медичних виробів та допоміжних засобів до них,  
що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів),  
укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель  

у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів  
з охорони здоров’я за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році 

У розділі “Лікарські засоби та імунобіологічні препарати для запобігання занесенню і поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”: 

позицію 

“Тоцилізумаб ампули, флакони, 
шприци 

200 мг/10 мл або 80 
мг/4 мл” 

 

замінити такою позицією: 

“Тоцилізумаб ампули, флакони, 
шприци 

200 мг / 10 мл”;   

позицію 

 

“Імуноглобулін людини 
нормальний для 
внутрішньовенного введення 

—“— 2,5 г (5 %)  
або 5 г (10 %) 
по 50 мл” 

 

замінити такою позицією: 

“Імуноглобулін людини 
нормальний для 
внутрішньовенного введення 

ампули, флакони, 
шприци 

5 г (10 %)  
по 100 мл”. 

 

 


