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Про Розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на 
онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти 
Державного бюджету України на 2017 рік 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 
09 07.2019р. №1584 та на виконання бюджетної програми КПКВК 2301400 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів . 
послуг» у частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для 
лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання» 

НАКАЗУЮ: . . 
1.Головному лікарю Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Паненку 

В В ' 
1.1.Отримати лікарські засоби в державному підприємстві «Укрмедпостач», 
згідно додатку до наказу . 
1 ? Забезпечити персональну відповідальність та контроль за збереженням, 
цільовим та раціональним використанням лікарських засобів, отриманих 
шляхом централізованого постачання з МОЗ України. 
1 3 Надавати до Державного підприємства "Укрмедпостач" акти списання 
лікарських засобів, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров я України 
від 22 03 13 №232 "Про організацію контролю за цільовим та раціональним 
використанням матеріальних цінностей, отриманих централізовано за бюджетними програмами та заходами". 

Термін: щомісячно до 06 числа місяця 
наступного за звітним. 

14 Подавати щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним 
головному бухгалтеру Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
Макеєвій С.Г. звіт про отримання та використання лікарських засобів для 
лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання до 
вимог наказу МОЗ від 22.03.13 №232 "Про організацію контролю за цільовим 
та раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих 
централізовано за бюджетними програмами та заходами". 



1.5. Подавати головному бухгалтеру Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації Макеєвій С.Г.інформацію щодо залишків лікарських 
засобів до 10 числа місяця наступного за звітним. 

2.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Департаменту Марусяк Н.Д. 

Директор Департаменту Л.О.Грабовим 



Додаток 

Затверджено 
Наказом Департаменту 
охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
відДШ.2019р. № <Ш 

Розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та 
онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету 

України на 2017 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 

програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і 
послуг» у частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для 

лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання» 

№ 
п 
/ 
п 

Назва 
медпрепарату 

Ціна за 
упаковк 

У 
грн.без 

п д в 

Ціна за 
флакон 
грн.без 

п д в 

Ціна за 
ампулу 
грн.без 

п д в 

К-сть 
флако 

нів 

К-сть 
упаков 

ок 

К-сть 
ампул 

Вартість, 
грн. 

1 ТЕМОДАЛ®(Те 
мозоломід), 
порошок для 
розчину для , 

інфузій по 100 
мг, 1 флакон з 

порошком у 
картонній 

коробці 
/Бакстер 

Онколоджі 
ГмбХ, 

Німеччина; 
Шерінг-Плау 

Лабо Н.В., 
Бельгія 

9485,73 24 227 657,52 

2 КАНСИДАЗ®(К 
аспофунгін), 

ліофілізат для 
розчину для 

інфузій по 50 мг, 
1 флакон з 

ППЛОТИКОМ V 

10967,87 17 186 453,79 

^ £ * 



картонній 
коробці / 

Лабораторії 
Мерк Шарп і 
Доум Шибре, 

Франція; Мерк 
Шарп і Доум 

Б.В., Нідерланди 
3 СПЕКТРІЛА 

(Аспарагіназа), 
порошок для 

концентрату для 
розчину для 

інфузій, по 10 
000 ОД, 1 
флакон з 

порошком у 
картонній 

коробці / Медак 
Гезельшафт фюр 

клініше 
Шпеціальпрепар 

ате мбХ, 
Німеччина 

16161,3 
1 

23 371 710,13 

4 ЕНДОКСАН®( 
Циклофосфамід), 
1 г, порошок для 

розчину для 
ін'єкцій по 1 г, 1 

флакон з' 
порошком у 
картонній 
коробці/ 
Бакстер 

Онколоджі 
ГмбХ, 

Німеччина 

295,54 26 7 684,04 

5 УРОМІТЕКСАН 
(Месна) 400 мг, 

розчин для 
ін'єкцій, 100 

мг/мл, по 4 мл 
(400 мг) в 

ампулі; по 5 
ампул у 

64,92 зо 1 947,60 



контурній 
чарунковій 

упаковці; по 3 
контурні 
чарункові 

упаковки у 
картонній 
коробці / 
Бакстер 

Онколоджі 
ГмбХ, 

Німеччина 
6 ХОЛОКСАН® 

(Іфосфамід) 1 г, 
порошок для 
розчину для 

ін'єкцій по 1 г 1 
флакон з 

порошком у 
картонній 
коробці / 
Бакстер 

Онколоджі 
ГмбХ, 

Німеччина 

658,07 27 17 767,89 

7 ВАНКОТЕКС , 
(Ванкоміцин), 
порошок для 

внутрішньовенн 
ого та 

перорального 
введення по 500 

мг, флакони з 
порошком по 
500 мг, по 10 

флаконів в 
картонній 
упаковці/ 

ФІСІОФАРМА 
С.Р.Л., Італія 

1013,79 50 500 50 689,50 

8 1РИНОТЕКАН 
АМАКСА 

(Іринотекан), 
концентрат для 

ПОЗЧИНУ для 

435,75 17,00 7 407,75 



інфузій, 20 
мг/мл; по 2 мл у 

флаконі; по 1 
флакону в 
картонній 

коробці / АкВіда 
ГмбХ, 

Німеччина 
Загальна 

вартість, грн. 

Начальник управління 


