
 
 

 
ДП «Медичні закупівлі України» 
01601, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7  

 

Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі – ТІ Україна) 
постійно слідкує за проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель 
з метою виявлення можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, 
прозорості та дотримання принципів здійснення закупівель визначених Законом України 
«Про публічні закупівлі» (далі - Закон). 

Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель Prozorro,   ДП 
«Медичні закупівлі України» (далі - Замовник) оприлюднило звіти про укладений договір на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19): 
 
Ідентифікатор 

закупівлі 
Предмет закупівлі Контрагент Сума 

укладеного 
договору 

(грн) 

UA-2020-11-
06-017060-c 

Медичне обладнання та вироби 
медичного призначення різні 

(Костюм багаторазовий 3, 6 клас 
захисту) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВГУМА» 

 
39 220 082,00 

UA-2020-10-
08-010552-a 

ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні 
матеріали (Медична маска) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМАРТУМ ТЕХНОЛОДЖІС» 

 
1 498,86 

UA-2020-07-
01-002495-a 

ДК 021:2015: 33190000-8 — 
Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні (НК 
024:2019 – 57793 Респіратор 
загального застосування - 
Респіратор FFP2 або FFP3) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «БУК» 

 
30 779 060,00 

UA-2020-06-
25-011160-a 

ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні 
матеріали (НК 024:2019: 56286 

Рукавички оглядові / процедурні 
нітрилові, необпудровані, 
нестерильні – Рукавички 

нітрилові) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІНОЛ 

УКРАЇНА» 

 
67 680,00 

UA-2020-06-
17-008856-c 

ДК 021:2015: 33190000-8 — 
Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні (НК 
024:2019: 11961 Захисний екран 
для обличчя - Захисний щиток) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАК 

ПАРТС ГРУП 2013» 

 
184 784,50 

UA-2020-06-
05-007314-b 

ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні 
матеріали (НК 024:2019 – 35177 
Маска хірургічна, одноразового 
застосування - Медична маска) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДОПОМОГА-І» 

 
8 400 000,00 

 

 № ТІ – 662   від  26 листопада   2020 р.  



  

 
В ЕСЗ міститься посилання, що вказана закупівля, пов’язана зі здійсненням заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню пандемії коронавірусної хвороби 
(COVID-19). 

Звертаємо увагу замовника, що згідно п. 11 Порядку, 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 коронавірусної хвороби 
(COVID-19) на території України» (зі змінами), уповноважена Замовником особа опубліковує 
звіт про укладений договір згідно з Переліку затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.03.2020 №225 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.04.2020 №269). 

Однак, у наведених вище закупівлях Замовник не зазначив інформацію про кінцевого 
бенефіціарного власника юридичної особи, з якими уклав договір про закупівлю. 

Згідно частини 4 пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. 
№ 225» зі змінами № 376 від 13.05.2020  (далі – Постанова), встановлений Порядок проведення 
закупівель товарів, робіт і послуг, 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, а саме: 

«Уповноважена замовником особа: 
забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для 

виконання пунктів 8 і 9 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, та інформації відповідно до пункту 9 
частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань” з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника 
юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю; 

Варто також зазначити, що відповідно до статті 164-14 КУпАП: «неоприлюднення або 
порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до 
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»  

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб 
замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Тобто, Замовник всупереч вимог «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України № 225 від 20 березня 2020 
р. не оприлюднив інформацію про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи з якою 
уклав договір наведений у таблиці 1, що тягне за собою накладення штрафу. 

Згідно зі ст. 7 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 
всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього 
Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а 
також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, 



  

 
уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель». 

Виходячи з вищевикладеного, звертаємось з проханням: 
1. Забезпечити усунення виявлених порушень та в майбутньому здійснювати закупівлю 

товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону та принципів здійснення публічних 
закупівель, визначених у статті 5 Закону. 

 
 
 
  

Начальник відділу інноваційних проектів                                                               І.В. Лахтіонов 

 


