
 

№ 3108-0576 від 31.08.2020р. 

ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний  
цент» 
_______________________________ 
58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242 

 
Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг 

публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями у Західному регіоні України. 

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі prozorro.gov.ua, ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр», оприлюднено ряд звітів про договір про закупівлю на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19): 

(Таблиця 1) 
Ідентифікатор закупівлі Предмет закупівлі Процедура Сума 

укладеного 
договору 

UA-2020-08-05-007177-a 

Апаратура для радіотерапії, механотерапії, 
електротерапії та фізичної терапії; 12873 – 
Стаціонарний концентратор кисню; 9019 20 00 
00 Кисневий концентратор 
 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

302 400,00 

UA-2020-07-17-002393-b 

 

Візуалізаційне обладнання для потреб 
медицини, стоматології та ветеринарної 
медицини (9022 Апарат рентгенівський 
діагностичний стаціонарний) 
 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

6 000 000,00 

UA-2020-07-16-003212-c 

 

Візуалізаційне обладнання для потреб 
медицини, стоматології та ветеринарної 
медицини (9022 Апарат рентгенівський 
діагностичний стаціонарний) 
 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

6 000 000,00 

UA-2020-06-19-003817-c 

 

Візуалізаційне обладнання для потреб 
медицини, стоматології та ветеринарної 
медицини (9018 12 00 00 - Апарат УЗД з 
набором датчиків) 
 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

3 700 000,00 

UA-2020-06-16-008214-c 

 

Медичне обладнання та вироби медичного 
призначення різні (37217 Шприцовий насос із 
цільовим контролем - інфузійний блок 
управління) 8413,9018 90 84 00 - Інфузомат 
 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

406 400,00 

UA-2020-06-15-006559-c 

 

Устаткування для операційних блоків - 
9018902000 Фібробронхоскоп (Відеобронхоскоп 
Optera- 1 комплект) 
 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

2 250 383,00 

UA-2020-06-10-005642-b 

 

Медичне обладнання та вироби медичного 
призначення різні 
 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

115 344,00 

 
Згідно пункту 8 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)», доповнено розділ Х Прикінцевих та перехідних положення Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі Закону) (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89 із наступними змінами), пунктом 3-1 
наступного змісту: 

«Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, 
роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких 
товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України». 

 



Згідно частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225» (далі – Постанова), 
затверджений Порядок проведення закупівель 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, а також 
Перелік 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 (далі – Перелік). 

Переліком передбачено товари, роботи та послуги які можуть купувати замовники шляхом укладення 
прямих угод для запобігання виникненню та поширенню COVID-19. Крім того, у Переліку перераховано медичне 
обладнання яке можуть купувати заклади охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-
19 та не використовувати при цьому електронну систему закупівель.   

Однак ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» не приймає пацієнтів з COVID-19 згідно 
переліку медичних закладів наведеному на веб порталі Національної служби здоров’я України 
(https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/likarni-covid). Якщо медичний заклад не приймає пацієнтів з COVID-19, 
відповідно у нього є достатньо час для проведення повноцінної процедури закупівлі відповідно до ст. 3 Закону. 

З огляду на вище наведене вважаємо, що Замовник ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» 
безпідставно провів закупівлі медичного обладнання наведеного в таблиці 1, уклавши прямі угоди з 
постачальниками такого обладнання. Такими діями Замовник порушив вимоги ст. 3 Закону, а також один із 
базових принципів здійснення публічних закупівель максимальної економії, ефективності та пропорційності 
наведений у ст. 5 Закону.     

 
ПРОШУ: 

 
1. Перевірити наведену вище інформацію та у випадку її підтвердження усунути порушення. 
2.     Вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у майбутньому; 
3.  З метою підвищення ефективності функціонування системи ProZorro, підвищення рівня конкуренції, 

ефективності функціонування та якості подання учасниками пропозиції, рекомендуємо в подальшому при 
проведенні закупівель дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, визначених в статті 5 Законі 
України «Про публічні закупівлі», а саме: 

- добросовісна конкуренція серед учасників; 
- максимальна економія, ефективність та пропорційність; 
- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
- недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 
- об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
- запобігання корупційним діям і зловживанням. 

 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 

вул. Костюшка, 18 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та на електронну пошту на 
адресу: centergmd@gmail.com. 

 
 

З повагою 
Голова Правління         М. Сімка 

 
Олег Блінов  
097 405 69 51   

 
 
 
 
 
 
 
 


