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ЄДРПОУ 38667738 

вих. № 21-01/1  від 21 січня 2019 р. 

Комунальне некомерційне підприємство 

Вінницький міський клінічний пологовий 

будинок № 2  

RODDOM_2_VIN@UKR.NET  

 

Координатор центру реагування на порушення у 

медичних закупівлях  

Руденко Тетяна Василівна 

093-870-39-81  

rudenko.iaa@gmail.com 

 

Про виявлені порушення при проведенні  

закупівель за державні кошти 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за 

проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення 

можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та 

збільшення конкуренції. 

Під час проведення моніторингу здійснення публічних закупівель медзамовниками 

мною, Координатором центру реагування на порушення у сфері медичних закупівель,  було 

встановлено, що комунальним некомерційним підприємством «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок № 2» (далі - Замовник) розпочата процедура закупівлі, що 

містить ознаки порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), а саме: 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-01-11-000951-c. 

Очікувана вартість – 400 868,83 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – фармацевтична продукція. 

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

Предмет закупівлі включає в себе 12 найменувань лікарських засобів, а саме: 

Пропофол; 

Атракріум (безилат); 

Сибазон; 

Фентаніл; 

Дитилін; 

Тіопентал; 

Кетамін; 

Налоксон; 

Клофелін; 
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Промедол;  

Натрію оксибутират; 

Омнопон. 

Замовником до переліку лікарських засобів, що є предметом закупівлі, включено 

наркотичні препарати, такі як сибазон, фентаніл, кетамін, промедол, натрію оксибутират та 

омнопон.  

Крім того, до предмета закупівлі Замовником включені наркозні 

препарати  - пропофол, атракріум, дитилін, тіопентал, налоксон, клофелін. 

З приводу такого формування предмета закупівлі хочу зазначити наступне. 

Діяльність з обігу наркотичних засобів та прекурсорів регулюються Законом України 

«Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів». 

Зокрема, дана діяльність підлягає ліцензуванню. Суб’єкт господарювання, що має намір 

отримати таку ліцензію повинен відповідати організаційним, кваліфікаційним та іншим 

спеціальним умовам. 

Таким чином, взяти участь у даній закупівлі можуть лише ті учасники, що 

спроможні запропонувати у складі своєї пропозиції зазначені препарати та мають відповідну 

ліцензію, видану Державною службою України з контролю за наркотиками.  

Разом з тим, реалізація наркозних препаратів не потребує наявності в учасника 

відповідної ліцензії.   

Поєднання в одному лоті наркотичних засобів та наркозних препаратів, враховуючи 

особливості обігу наркотичних засобів, перешкоджає взяти участь у процедурі закупівлі 

виробникам та дистриб’юторам лікарських засобів, що не мають необхідної ліцензії, але 

здатні запропонувати всі інші препарати за конкурентною ціною та порушує принципи 

здійснення закупівель, визначені в статті 3 Закону, таких як відкритість та прозорість на всіх 

стадіях закупівель та недискримінація учасників.  

Вашу процедуру закупівлі доцільно розділити принаймні на два лоти, відокремивши 

таким чином наркотичні засоби від наркозних препаратів з метою розширити доступ 

потенційних учасників до процедури закупівлі, уникнення дискримінації, збільшення 

конкуренції та економії бюджетних коштів. Таким чином може бути забезпечено 

досягнення мети публічних закупівель, а саме максимальна економія та ефективність 

використання коштів. 

Звертаю Вашу увагу, що 22.12.2018 оприлюднено спільний лист, виданий 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством охорони здоров’я 

України № 3301-04/55905-03/01.7/33810 від 19.12.2018 «Щодо закупівлі лікарських засобів». 

З метою додержання основних принципів здійснення закупівель, що викладені у 

статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», замовникам рекомендується 

дотримуватися викладених в листі рекомендацій.  

Довожу до Вашого відома, що відповідно до рекомендацій, замовникам у разі 

закупівлі наркотичних лікарських засобів не рекомендується об’єднувати такі засоби в 

один лот з іншими лікарськими засобами. 

Крім того, рекомендації стосуються інших вимог, що їх встановлюють замовники та 

які можуть призвести до дискримінації учасників - включення значної кількості найменувань 

до однолотової закупівлі, визначення кількісної потреби, терміни придатності, терміни 

поставки, досвід використання, досвід виконання договорів з конкретними замовниками, 

надання авторизаційних листів від виробника (представника виробника).  
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Враховуючи викладене, пропоную Замовнику невідкладно вжити заходи щодо 

припинення порушення законодавства у сфері закупівель шляхом внесення змін до 

тендерної документації. 

Повідомлення про вжиті заходи надати на електронну адресу 

rudenko.iaa@gmail.com до 12-00 25.01.2019. 

 Надсилаю в додатку до даного листа лист Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України та Міністерства охорони здоров’я України № 3301-04/55905-03/01.7/33810 

від 19.12.2018 для ознайомлення.  

 

 

 

З повагою        Руденко Т.В. 
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