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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 28 квітня 2021 р.  
№ 440 
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 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 440 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У розділі “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” 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, затвердженого 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), позицію 

“3004 Sodium chloride 
0,9 % 

ампули, флакони, шприци 100 мл, 200 мл, 
500 мл, 1000 мл” 

замінити такою позицією:  

“3004 Sodium chloride 
0,9 % 

ампули, флакони, шприци, 
контейнери 

2 мл, 5 мл, 10 мл, 50 мл, 100 мл, 200 
мл, 500 мл, 1000 мл”. 

2. У розділі “Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для спеціальних медич-
них цілей для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19” 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, 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, № 33, ст. 1112, № 42, ст. 1361, № 89, ст. 2886) позицію  

“3004 Sodium chloride 
0,9 % 

ампули, флакони, шприци 100 мл, 200 мл, 
500 мл, 1000 мл” 

замінити такою позицією:  

“3004 Sodium chloride 
0,9 % 

ампули, флакони, шприци, 
контейнери 

2 мл, 5 мл, 10 мл, 50 мл, 100 мл, 200 
мл, 500 мл, 1000 мл”. 

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 23 “Питання фінансування здійснення 
заходів, пов’язаних з вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 7, ст. 346, № 18, ст. 710): 

1) у постанові: 

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції: 

“перелік лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються для вакцинації населення від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.”; 

підпункти 2 і 3 пункту 2 викласти в такій редакції: 

“2) спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю вакцини проти гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів 
для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, є Краун Ейджентс Лімітед (CROWN AGENTS LIMITED); 
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3) дія Порядку здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізо-
ваних організацій, які здійснюють закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27 травня 2020 р. № 538 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. 
№ 622 і від 5 вересня 2018 р. № 707” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 54, ст. 1658), 
не поширюється на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.”; 

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення вакцинації 
населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
затвердженому зазначеною постановою: 

підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції: 

“1) закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;”; 

пункт 4 викласти в такій редакції: 

“4. Закупівля вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється відповідно до 
угоди із спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю.”; 

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: 

“Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства. В угоді із 
спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю, може передбачатися попередня оплата на строк 
не більше 12 місяців за кожну окрему партію вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації 
населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 
підставі затвердженого МОЗ кошторису.”; 

пункт 8 викласти в такій редакції: 

“8. Розподіл вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється МОЗ з 
урахуванням необхідності забезпечення проведення вакцинації цільових груп населення етапами, 
визначеними відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини проти гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у 
відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021—2022 роках, затвердженої МОЗ.”; 

3) перелік лікарських засобів, що закуповуються для вакцинації населення від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений зазначеною постановою, 
викласти в такій редакції: 
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“ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 440 

ПЕРЕЛІК  
лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються для вакцинації населення  
від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

Код згідно 
з УКТЗЕД 

Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва групи 
препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілей, допоміжних речовин, 

медичних виробів 

3002 Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2) 

3004 Розчинник для вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2 (Sodium chloride 0,9 %, вода для ін’єкцій та ін.) 

9018 31  Шприци ін’єкційні стерильні 

3923, 3926, 
7010 

 Контейнер для збору (утилізації) медичних відходів”. 

 


