
 

 

№ 0409-0592  04.09.2020р. 

КНП «Львівська 1-а міська лікарня імені Князя  
Лева» 
_______________________________ 
79019, м. Львів, вул. Ужгородська, 1 
 

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. 

За інформацією веб-порталу prozorro.gov.ua КНП «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя 
Лева»» (далі Замовник), 28.08.2020 року оприлюднило звіт про договір про закупівлю COVID-19 (номер UA-2020-
08-28-005236-c) за предметом «Фармацевтична продукція» за кодом CPV за ДК 021:2015: 33600000-6 — 
Фармацевтична продукція. Замовник уклав договір з ТОВ «БАДМ-Б» на суму 871 502,19 грн.  

 
Частиною 9 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» визначено наступне: 
«3-1 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». 

На виконання вищезазначеної вимоги Закону, Кабінетом Міністрів України постановою від 20 березня 
2020 р. № 225 (далі - Постанова) затверджено: 

- 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; 

- 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. 

Відповідно до інформації веб – сайту «Наші гроші. Львів» та укладеного договору, замовником закуплено, 
в тому числі Цефотрин (міжнародна непатентована назва: Cefepime) на майже 290 тис. грн, Левоцин-Н (мнн: 
Levofloxacin) – понад 202 тис. грн, Левофлоксацин (мнн: Levofloxacin) – майже 81 тис. грн 

Проте, здійснивши пошук вищезазначених лікарських засобів у переліку товарів, робіт і послуг, 
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню  та поширенню, локалізацію та 
ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України, препарати з 
діючими речовинами Cefepime, Levofloxacin серед визначеного переліку лікарських засобів відсутній. Такими 
чином, ймовірно, замовник здійснив закупівлю даних препаратів загальною вартістю понад 580 тис. грн. без 
передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» процедури відкриті торги. 

З огляду на вище наведене вважаємо, що Замовник не мав права застосовувати Постанову для купівлі 
вище наведених медичних препаратів та такими діями порушив вимоги ч. 10 ст. 3 Закону, внаслідок чого було 
потенційно завдано збитків бюджету на суму приблизно 58 000,00 гривень.  

 
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  
0974056951 


