
Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 

грудня 2020 року 

КОД ДК 021:2015 33600000-6 Фармацевтична продукція 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни 

до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ТМО 

МВС України по Хмельницькій області», код ЄДРПОУ 08734575; адреса: вулиця Проскурівського підпілля,112, 

м. Хмельницький, 29000, надає інформацію про процедуру відкритих торгів. 

Назва предмету закупівлі: lysinе; Ambroxol; Ammonia; Magnesium (different salts in combination); 

Atorvastatin; Barbiturates in combination with other drugs; Glaucine; Bismuth subcitrate; Hydazepam; 

Hydrochlorothiazide; Acetylcysteine; Fluconazole; Domperidone; Domperidone; Dopamine; Drotaverine; 

Xylometazoline; Еsomeprazole; Еsomeprazole; Ceftazidime; Isosorbide dinitrate; Acetylcysteine; Comb drug; 

Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics; Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics; Corglycon; 

Ambroxol; Lidocaine; Magnesium sulfate; Betahistine; Betahistine; Mebeverine; Phenylephrine; 

Metoclopramide; Mianserin; Sodium chloride; Nebivolol; Nimesulide; Nystatin; Tenoxicam; Paracetamol; 

Pentoxifylline; Piracetam; Pregabalin; Pregabalin; Inosine; Cefepime; Zaleplon; Serrapeptase ; Saccharated 

iron oxide; Tiazotic acid; Comb drug; Pantoprazole; Furosemide; Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor; 

Cinnarizine; Comb drug; Methylthioninium chloride (код ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична 

продукція), номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2023-02-21-012565-a. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень. 

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки б/н від 09.02.2023 провізора 

Валентини Шахлевич відповідно до проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, з метою 

повного забезпечення фармацевтичною продукцією і своєчасного надання медичної послуги, враховуючи 

потребу з обсягів споживання за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить 

- 475000,00 грн з ПДВ. 

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно 

до предмету закупівлі - lysinе; Ambroxol; Ammonia; Magnesium (different salts in combination); Atorvastatin; 

Barbiturates in combination with other drugs; Glaucine; Bismuth subcitrate; Hydazepam; Hydrochlorothiazide; 

Acetylcysteine; Fluconazole; Domperidone; Domperidone; Dopamine; Drotaverine; Xylometazoline; 

Еsomeprazole; Еsomeprazole; Ceftazidime; Isosorbide dinitrate; Acetylcysteine; Comb drug; Paracetamol, 

combinations excl. Psycholeptics; Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics; Corglycon; Ambroxol; 

Lidocaine; Magnesium sulfate; Betahistine; Betahistine; Mebeverine; Phenylephrine; Metoclopramide; 

Mianserin; Sodium chloride; Nebivolol; Nimesulide; Nystatin; Tenoxicam; Paracetamol; Pentoxifylline; 

Piracetam; Pregabalin; Pregabalin; Inosine; Cefepime; Zaleplon; Serrapeptase ; Saccharated iron oxide; 

Tiazotic acid; Comb drug; Pantoprazole; Furosemide; Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor; Cinnarizine; 

Comb drug; Methylthioninium chloride (код ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична продукція) 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Міжнародна 

назва 
Од.вим. Кількість 

 

Уточнюючий 

код 

1.  

L-Лізину есцинат розчин для ін'єкцій, 

1 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у 

блістері, покритому плівкою; по 2 

блістери у пачці 

lysine пачка 50 33622400-0 

2.  
Амброксол таблетки по 30 мг по 10 

таблеток у блістері; по 2 блістери у 

пачці з картону 

Ambroxol пачка 50 33674000-5 

3.  Аміак розчин для зовнішнього 

застосування 10% по 40 мл у флаконах 
Ammonia флакон 8 33670000-7 

4.  Аспаркам розчин для ін'єкцій по 10 мл 

в ампулі; по 10 ампул у пачці 

Magnesium 

(different 

salts in 

combination) 

пачка 60 33617000-8 



5.  
Аторвакор таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, по 40 мг, по 10 таблеток у 

блістері; по 3 блістери у пачці 

Atorvastatin пачка 15 33622100-7 

6.  
Барбовал капсули тверді, по 10 капсул 

у блістері; по 1 блістеру у пачці з 

картону 

Barbiturates 

in 

combination 

with other 

drugs 

пачка 20 33661500-6 

7.  
Бронхолітин таблетки, вкриті 

оболонкою, по 40 мг, по 20 таблеток у 

блістері, по 1 блістеру в пачці 

Glaucine пачка 20 33674000-5 

8.  
Віс-нол капсули по 120 мг по 10 

капсул у блістері,  по 10 блістерів в 

пачці 

Bismuth 

subcitrate 
пачка 6 33611000-6 

9.  
Гідазепам таблетки по 0,05 г по 10 

таблеток у блістері; по 1 блістеру у 

пачці з картону 

Hydazepam пачка 45 33661500-6 

10.  
Гідрохлортіазид таблетки по 25 мг по 

10 таблеток у блістері; по 2 блістери в 

пачці 

Hydrochlorot

hiazide 
пачка 2 33622300-9 

11.  
Дваце гранули для орального розчину 

по 200 мг/1 г у саше, по 20 саше в 

пачці 

Acetylcystei

ne 
пачка 25 33674000-5 

12.  
Дифлюзол розчин для інфузій, 2 мг/мл 

по 100 мл у пляшці скляній, по 1 

пляшці у пачці 

Fluconazole пляшка 60 33651200-0 

13.  
Домідон таблетки, вкриті оболонкою, 

по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 

3  блістери в пачці з картону 

Domperidon

e 
пачка 20 33612000-3 

14.  
Домрид SR Таблетки, пролонгованої 

дії, по 30 мг, по 10 таблеток у блістері; 

по 3 блістери в картонній упаковці 

Domperidon

e 
пачка 20 33612000-3 

15.  

Дофамін концентрат для розчину для 

інфузій, 40 мг/мл; по 5 мл в ампулі; по 

5 ампул у контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці 

Dopamine пачка 2 33622100-7 

16.  

Дротаверин розчин для ін'єкцій, 20 

мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5  ампул у 

контурній чарунковій упаковці; по 1 

контурній чарунковій упаковці у пачці 

Drotaverine пачка 100 33612000-3 

17.  
Евказолін аква спрей назальний, 1 мг/г 

по 10 г у флаконі скляному з насосом-

дозатором з розпилювачем 

Xylometazoli

ne 
флакон 10 33670000-7 

18.  

Езолонг порошок для розчину для 

ін'єкцій або інфузій по 40 мг у 

флаконі, по 1 флакону з порошком у 

пачці 

Еsomeprazol

e 
флакон 150 33611000-6 

19.  

Езолонг таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, по 40 мг, по 7 таблеток у 

блістері; по 2 блістери у картонній 

коробці 

Еsomeprazol

e 
пачка 20 33611000-6 

20.  
Зацеф порошок для розчину для 

ін'єкцій по 1 г, 1 флакон з порошком у 

пачці з картону 

Ceftazidime флакон 100 33650000-1 



21.  

Ізо-мік спрей сублінгвальний 

дозований 1,25 мг/дозу по 15 мл (300 

доз) у флаконі з розпилювачем; по 1 

флакону у пачці з картону 

Isosorbide 

dinitrate 
флакон 3 33622100-7 

22.  

Інгаміст розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл 

по 3 мл в ампулі з темного скла; по 5 

ампул в контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці 

Acetylcystei

ne 
пачка 30 33674000-5 

23.  Кардіоаргінін розчин для ін'єкцій по 5 

мл в ампулі, по 10 ампул у коробці 
Comb drug пачка 30 33622100-7 

24.  
Комбігрип декса таблетки по 4 

таблетки у блістері; по 1 блістеру в 

пачці; по 20 пачок у груповій пачці 

Paracetamol, 

combinations 

excl. 

Psycholeptic

s 

пачка 4 33661200-3 

25.  

Комбігрип хот сіп порошок для 

орального розчину з лимонним 

смаком по 5 г порошку в саше, по 10 

саше в картонній коробці 

Paracetamol, 

combinations 

excl. 

Psycholeptic

s 

пачка 10 33661200-3 

26.  
Корглікон розчин для ін'єкцій, 0,6 

мг/мл, по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у 

пачці 

Mono пачка 5 33622100-7 

27.  
Лазолекс розчин для ін'єкцій, 7,5 

мг/мл, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у 

пачці з картону 

Ambroxol пачка 40 33674000-5 

28.  
Лідокаїн розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл 

по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці з 

картону 

Lidocaine пачка 50 33661100-2 

29.  

Магнію сульфат розчин для ін'єкцій, 

250 мг/мл, по 5 мл  в ампулі; по 5 

ампул в контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці 

Magnesium 

sulfate 
пачка 10 33621400-3 

30.  
Максгістин таблетки по 16 мг, по 10 

таблеток у блістері; по 3 блістери у 

пачці 

Betahistine пачка 30 33661700-8 

31.  
Максгістин таблетки по 24 мг, по 10 

таблеток у блістері; по 3 блістери у 

пачці 

Betahistine пачка 30 33661700-8 

32.  
Мебсін ретард капсули по 200 мг, по 

10 капсул у блістері; по 3 блістери у 

пачці з картону 

Mebeverine пачка 30 33612000-3 

33.  
Мезатон розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл 

по 1 мл в ампулах № 10 у пачці; № 10 

(10х1), № 10 (5х2) у блістерах у пачці 

Phenylephrin

e 
пачка 1 33622100-7 

34.  

Метоклопрамід розчин для ін'єкцій, 5 

мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у 

контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в пачці 

Metoclopram

ide 
пачка 30 33612000-3 

35.  

Міасер таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, по 30 мг по 10 таблеток у 

блістерах; по 2 блістери в картонній 

пачці 

Mianserin пачка 25 33661600-7 



36.  
Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9 

%; по 100 мл у флаконі; по 20 

флаконів у картонній коробці 

Sodium 

chloride 
пачка 210 33621400-3 

37.  

Небіволол таблетки по 5 мг, по 14 

таблеток у контурній чарунковій 

упаковці, по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці 

Nebivolol пачка 18 33622600-2 

38.  

Німедар гранули для оральної 

суспензії, 100 мг/2 г по 2 г гранул в 

однодозовому пакеті;  по 30 пакетів у 

коробці 

Nimesulide пачка 6 33632000-9 

39.  Ністатин мазь, 100 000 ОД/г по 15 г у 

тубі; по 1 тубі у пачці з картону 
Nystatin туба 15 33631000-2 

40.  

Оксилітен ліофілізат для розчину для 

ін'єкцій по 20 мг; 1 флакон з 

ліофілізатом та розчинник (вода для 

ін`єкцій) по 2 мл в ампулі № 1 у 

картонній пачці 

Tenoxicam флакон 100 33632100-0 

41.  
Парацетамол розчин для інфузій, 10 

мг/мл по 10 мл в ампулі; 100 мл у 

флаконі; по 10 флаконів у коробці 

Paracetamol пачка 10 33661200-3 

42.  

Пентоксифілін розчин для ін`єкцій, 20 

мг/мл, по 5 мл в ампулі; по 5 ампул 

розчину в контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці з картону 

Pentoxifyllin

e 
пачка 20 33622400-0 

43.  

Пірацетам розчин для ін'єкцій, 200 

мг/мл, по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у 

контурній чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки у пачці 

Piracetam пачка 40 33661600-7 

  

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок 

у робочий час Замовника. 

Усі запропоновані лікарські засоби мають бути належним чином зареєстрованими в МОЗ 

України (подаються завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень при поставці товару на 

вимогу Замовника), про що надається гарантійний лист. Препарати повинні мати інструкції по 

використанню українською мовою. 

 Термін придатності лікарських засобів на момент поставки повинен складати не менше 12 

місяців від загального терміну придатності з дня завезення їх Замовнику. 

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання 

товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представника, 

офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на 

територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі 

цих торгів, у необхідній кількості, якості. Запропоновані вироби повинні бути дозволені до 

застосування на території України.  

Строк поставки: до 31.12.2023 р. 

Місце поставки: вулиця Проскурівського підпілля,112, м. Хмельницький, 29000. 

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання кваліфікованої 

медичної допомоги пацієнтам установи.



 


