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Цей аналітичний звіт підготовлено за результатами проєкту «РозCORONовані закупівлі».  
У звіті подано методологію та  основні результати проєкту. За результатами дослідження 

розроблено висновки та  рекомендації  учасникам процедури публічних закупівель здійснених за 
процедурі «звіт по COVID-19», органам влади та громадянському суспільству. 

Звіт адресований учасникам закупівель, органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель,  ДАСУ, науковим 
працівникам, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, представникам 
організацій громадянського суспільства, а також усім, хто цікавиться питаннями моніторингу 
публічних закупівель та публічних фінансів. 

Публікація даного звіту здійснена  громадською організацією «Філософія Серця» -  
виконавцем проєкту, який виконується БО "Мережа 100 відсотків життя Рівне"в рамках проєкту 
№ENI/2020/415-989 «Підвищення потенціалу ОГС соціальної сфери в Україні» та стала можливою 
завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, представництво в Україні. 

 Зміст цього документу є одноособовою відповідальністю громадської організації 
«Філософія Серця» і за жодних обставин не може вважатись як такий, що відображає позицію 
Європейського Союзу. 
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ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

  

Активний доступ до 
інформації 

Можливість безпосереднього ознайомлення з інформацією 
органів виконавчої влади. Реалізовується через направлення 
громадянами запиту до органів виконавчої влади про 
надання інформації, відвідування відкритих робочих засідань 
органів влади, доступ до відкритих архівів офіційної 
інформації органів виконавчої влади. 

Аналітична таблиця для 
опрацювання даних 
моніторингу 

Таблиця, в якій об’єднана кількісна та якісна інформація, 
відповідно до певної гіпотези, що дозволяє робити відповідні 
висновки. 

Використання інформації Задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних 
осіб і держави. 

Громадський контроль Публічна перевірка громадянським суспільством діяльності 
установи, органу чи держави на відповідність цілям, що вона 
проголосила, коригування цієї діяльності й самих цілей, 
підпорядкування політики держави, діяльності її органів і 
посадових осіб інтересам суспільства, а також нагляд 
громадянського суспільства за діяльністю державних органів, 
органів місцевого самоврядування, установ та організацій, 
спрямованою на захист і забезпечення прав та законних 
інтересів людини й фундаментальних свобод, і на повагу до 
них. 

Громадська організація, 
(вживають також: 
неурядова організація 
(НУО), недержавна 
організація (НДО) 

Добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних 
осіб приватного права для здійснення та захисту прав і 
свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 
(Закон України «Про громадські об’єднання»). 

Громадянське суспільство Сфера (поле діяльності) інституцій, організацій та окремих 
індивідів, що знаходиться поза рамками сім’ї, держави та 
ринку, в якій люди об’єднуються на добровільних засадах для 
поширення та відстоювання спільних інтересів (CIVICUS). 

Дані з відкритих джерел Дані з публічних загальнодоступних джерел, як-от засоби 
масової інформації, Інтернет, веб-спільноти та 
користувацький конвент, загальнодоступні офіційні дані, 
публікації та загальнодоступні геопросторові дані. 

ДАСУ Державна Аудиторська Служба України 

Договір про закупівлю Господарський договір, що укладається між замовником і 
учасником за результатами проведення процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання 
послуг, виконання робіт або придбання товару 

Електронна система 
закупівель 

Інформаційно-телекомунікаційна система, яка має 
комплексну систему захисту інформації з підтвердженою 
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відповідністю згідно із Законом України "Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", 
що забезпечує проведення закупівель, створення, 
розміщення, оприлюднення, обмін інформацією і 
документами в електронному вигляді, до складу якої входять 
веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні 
майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін 
інформацією та документами 

Замовники Суб’єкти, визначені згідно із статтею 2  Закону  України «Про 

публічні закупівлі», які здійснюють закупівлі товарів, робіт і 
послуг відповідно до цього Закону 

Зацікавлена громадськість Громадськість, на яку впливає або може вплинути процес 
прийняття рішень із питань, що стосуються місцевих 
бюджетів, або яка зацікавлена в цьому процесі; для цілей 
даного визначення недержавні організації, які сприяють в 
отриманні доступу до інформації та відповідають вимогам 
національного законодавства, вважаються такими, що мають 
зацікавленість 

Запит на інформацію Прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. Може бути 
індивідуальним або колективним, подаватися в усній, 
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, 
електронною поштою) на вибір запитувача. (Закон України 
«Про доступ до публічної інформації») 

ЗІЗ Засоби індивідуального захисту 

ЗМІ Засоби масової інформації 

Інформація Документовані або публічно оголошені відомості про події та 
явища, що відбуваються у суспільстві, державі й 
навколишньому природному середовищі. 

КЕП Кваліфікований електронний підпис 

Коронавірусне 
захворювання (COVID-19) 

Інфекційна хвороба, яку спричиняє новий штам коронавірусу 

Моніторинг Система збору даних, що дає змогу зафіксувати кількісні та 
якісні показники, відстежити тенденції і динамічні зміни в 
досліджуваній сфері за структурними підрозділами та 
приймати відповідні рішення 

Моніторинг процедури 

закупівлі  
Аналіз дотримання замовником законодавства у сфері 
публічних закупівель під час проведення процедури 
закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом 
його дії з метою запобігання порушенням законодавства у 
сфері публічних закупівель 

НСЗУ Національна Служба Здоров’я України 

ОДА – обласна державна 
адміністрація 

Місцева державна адміністрація, місцевий орган державної 
виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n793
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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влади. ОДА в межах своїх повноважень здійснює виконавчу 
владу на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці - області, а також реалізує 
повноваження, делеговані їй відповідною обласною радою 

Орган місцевого 
самоврядування 
(відповідно до Закону 
України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»)  

Представницький орган  місцевого  самоврядування  –  
виборний орган (рада),  який складається з депутатів і 
відповідно до закону наділяється правом представляти 
інтереси територіальної громади і приймати від її імені 
рішення; виконавчі органи рад – органи,  які відповідно до 
Конституції України та цього Закону створюються  сільськими,  
селищними, міськими,  районними в містах (у разі  їх 
створення)  радами  для здійснення виконавчих    функцій і 
повноважень   місцевого самоврядування у межах, 
визначених цим та іншими законами 

Органи державної влади Складова частина державного механізму, наділена владними 

повноваженнями, обсяг яких визначено Конституцією  та 

законами України. Діяльність органів державної влади 
забезпечують посадові та службові особи, які працюють на 
професійних засадах, можуть здійснювати юридично чинні дії 

і мають спеціальний статус державного службовця 

Предмет закупівлі Товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у 
межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення 
спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється 
подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на 
переговорах (у разі застосування переговорної процедури 
закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у 
порядку, встановленому уповноваженим органом, із 
застосуванням єдиного закупівельного словника, 
затвердженого у встановленому законодавством порядку 

Публічна закупівля Придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, 
встановленому Законом України «Про публічні зпкупівлі» 

Уповноважена особа Службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником 
замовника і визначена відповідальною за організацію та 
проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно 
з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення 
замовника або трудового договору (контракту) 

 Учасник процедури 

закупівлі/спрощеної 
закупівлі / учасник 

Фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична 
особа - резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання 
учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або 
взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної 
процедури закупівлі 

ШВЛ Апарат штучної вентиляції легень 

 

 

ВСТУП 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Україна та її медичні заклади  не були готові до боротьби із коронавірусною інфекцію, яка досягла 
у світі великих масштабів за досить короткий час. На регіональному рівні критично не вистачало 
медичного обладнання, виробів медичного призначення, ліків та інших медзасобів.  Тому для 
пришвидшення проведення лікарнями закупівель 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 
Кабінетом Міністрів 20 березня 2020 року було прийнято Постанову № 225, якою передбачалось 
спрощення процедур закупівель для боротьби з COVID-19. Таких закупівель в Україні проведено 
на мільярди гривень. Однак, належний контроль за проведенням цих закупівель практично не 
здійснюється. Державна аудиторська служба України щодо цих закупівель  контролює лише 
оприлюднення передбаченої законодавством інформації, не контролюючи при цьому ні цін, ні 
предметів закупівель, ні дотримання замовниками принципів закупівель. 

 Таким чином, мільярди бюджетних коштів витрачено без будь-якого державного контролю, що 
викликає у громадськості сумніви щодо повної ефективності їх використання. Питання виникають 
і з приводу принципів розподілу бюджетних коштів між лікарнями та дотримання закону під час 
проведення лікарнями закупівель за  унікальною процедурою. На задоволення цього зростаючого 
суспільного інтересу та виявлення реальної картини із  виділенням, розподілом  та витрачанням 
бюджетних коштів та проведенням закупівель за COVID-процедурою лікарнями Вінницької, 
Тернопільської та Хмельницької областей і був  направлений цей проєкт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКУПІВЕЛЬ ІЗ 

ПОЗНАЧКОЮ COVID-19 У ВІННИЦЬКІЙ, ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ТА 
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ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

 

Методологія оцінки здійснення 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 (далі - закупівель із позначкою COVID-19) у Вінницькій, Тернопільській 

та Хмельницькій областях. 

1.1. Суб’єкт, об’єкт та предмет моніторингу 

Суб’єкти, щодо яких здійснюється моніторинг: замовники, що здійснюють закупівлі із позначкою 

COVID-19, в тому числі лікарні у Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. 

Об'єктом моніторингу є закупівлі із позначкою COVID-19, що здійснюються замовниками, в тому 

числі лікарнями, у Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. 

Предметом моніторингу є виконання замовниками вимог Закону України від 17.03.2020 № 530-

IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (в редакції чинній на відповідний 

період), а також Постанови КМУ 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» (в редакції чинній на відповідний період). 

 

1.2. Мета та завдання моніторингу 

Мета моніторингу - проведення об'єктивної та незалежної оцінки стану виконання законодавства 

у сфері здійснення публічних закупівель із позначкою COVID-19 у Вінницькій, Тернопільській та 

Хмельницькій областях. 

Завдання моніторингу: 

1. Встановити джерела, механізми та принципи розподілу фінансування для подолання 

COVID-19, здійснених замовниками, для забезпечення лікарень Вінницької, Тернопільської 

та Хмельницької областей. 

2. Перевірити дотримання порядку здійснення закупівель із позначкою COVID-19 у 

Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. 

3. Зібрати та систематизувати аналітичну інформацію про результати закупівель для 

подолання COVID-19 замовниками, у тому числі лікарнями, Вінницької, Тернопільської та 

Хмельницької областей. 

4. Виявити типові порушення, яких припускаються замовники час здійснення закупівель із 

позначкою COVID-19. 

5.  Окреслити фаворитів замовників під час здійснення закупівель із позначкою COVID-19 у 

Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. 

6. Створити порівняльну базу цін на ТОП-5 предметів закупівель із COVID-19 (в розрізі 
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областей). 

7. Створити порівняльну базу кількості та цін на апарати штучної вентиляції легень (в розрізі 

областей). 

 

1.3. Принципи та методи моніторингу 

Принципи моніторингу 

1) Принцип об'єктивності - дослідження відображає реальний стан виконання вимог 

законодавства незалежно від суб'єктивного ставлення моніторів до об'єкта дослідження.  

2) Принцип законності - дослідження засновано на вимогах, що передбачаються чинним 

законодавством щодо здійснення публічних закупівель об'єктами моніторингу. 

 

Принципи здійснення закупівель, яких мають дотримуватись замовники, що здійснюють 

закупівлі із позначкою COVID-19 

- добросовісна конкуренція серед учасників; 

- максимальна економія, ефективність та пропорційність; 

- відкритість та прозорість під час організації та проведення закупівлі; 

- недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 

- об’єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі; 

- запобігання корупційним діям і зловживанням. 
 

Методи отримання інформації: 

1) аналіз інформації в системі електронних закупівель Прозорро; 

2) аналіз інформації на порталі використання публічних фінансів Є-дата; 

3) аналіз інформації з відкритих реєстрів та генераторів (Юконтрол, Опендатабот тощо) 

4) аналіз інформації, отриманої у відповідях на запити. 

 

Методи аналізу: 

1) контент-аналіз документів закупівель;  

2) контент-аналіз документів офіційних фінансових транзакцій; 

3) контент-аналіз відповідей на запити; 

4) порівняльний підхід. 

 

1.4. Нормативно-правові засади аналізу 

1. Закон України від 17.03.2020 № 530-IX  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» (в чинній редакції); 

2. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»; 

3. Нормативно-правові акти профільних міністерств, а саме: 

4. Постанова КМУ 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» (в чинній редакції). 

 

1.5. Алгоритм аналізу 

1. Проведення аналізу річного плану закупівель (далі - РП) на предмет оприлюднення 

передбаченої законодавством інформації в системі, а також перевірка дотримання строків 

його оприлюднення. 

Річний план закупівель є початковим документом. Закупівля здійснюється відповідно до 
річного плану. Планування закупівель здійснюється замовником на підставі наявної потреби у 
закупівлі товарів, робіт і послуг. 
 

2.  Перевірка наявності предмету закупівлі у переліку 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. 

 

3. Проведення аналізу визначення замовником коду предмета закупівлі згідно 

національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”.  

 

Відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про 

затвердження Порядку визначення предмета закупівлі” №454 від 17.01.2017 року: 

 

 Предмет закупівлі за загальним правилом визначається за показником 4 знаку CPV; 

 Предмет закупівлі лікарських засобів визначається за показником 3 знаку CPV; 

 Предмет закупівлі робіт визначається за показником 2 знаку CPV. 

 

Крім того, з 17.07.2020 року за вимогами п.12, п.13 Наказу МЕРТУ №1082 під час 

розміщення в електронній системі закупівель інформації про предмет закупівлі в окремих 

полях зазначається інформація щодо: 

назви предмета закупівлі (у разі визначення предмета закупівлі – послуга з виконання 

науково-технічних робіт, у цьому електронному полі зазначається конкретна назва 

науково-технічної роботи); 

коду предмета закупівлі відповідно до класифікаторів або назва згідно з ДСТУ, державних 

або галузевих будівельних норм, які передбачені для визначення предмета закупівлі 
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відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Уповноваженим 

органом, та їх назви; 

міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі – МНН), у разі визначення 

предмета закупівлі – лікарський засіб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше 

лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу; 

коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 

“Класифікатор медичних виробів”, затвердженого наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року N 159, у разі визначення предмета 

закупівлі – медичний виріб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше медичних 

виробів, замовником зазначаються код та назва кожного медичного виробу; 

коду за показниками третьої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника, 

коду за показниками другої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі 

визначення предмета закупівлі – роботи; 

коду та назви відповідно до Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета 

закупівлі – послуга з поточного ремонту або послуга з виконання науково-технічних робіт. 

 

4. Перевірка оприлюднення Звітів про укладений договір/звітів про договір про закупівлю, 

договорів та додатків до них: 

 за результатами проведених до 19 квітня 2020 р. закупівель 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), згідно із затвердженим цією постановою 

переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про 

укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про 

виконання договору відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”; 

 за результатами проведених з 19 квітня 2020 р. закупівель 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), згідно із затвердженим цією постановою 

переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про договір 

про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, 

договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про 

закупівлю відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”. 

 

5. Строки оприлюднення документів в системі електронних закупівель Прозорро визначені 

ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» у відповідній редакції. 

Перевірка своєчасного оприлюднення у системі: 

 

Публікація інформації До 19.04.2020 року Після 19.04.2020 року 
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(звіт про укладені договори) (звіт про договір про закупівлю, 

укладений без використання 

ЕТС закупівель) 

звіт про договір протягом 1 дня 

з дня укладення договору 

протягом 3 робочих днів 

з дня укладення договору про 

закупівлю 

звіту про виконання 

договору 

протягом 3 днів  

з дня закінчення строку дії 

договору, виконання договору 

або його розірвання 

Оприлюднення звіту про 

виконання договору 

протягом 20 р д. 

 

 6. Перевірка наявності інформації про кінцевого бенефіціарного власника в закупівлях із 

позначкою COVID-19, проведених після 16 травня 2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА, МЕХАНІЗМИ ТА ПРИНЦИПИ 

РОЗПОДІЛУ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ COVID-19, 

ЗДІЙСНЕНИХ ЗАМОВНИКАМИ, ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРЕНЬ 

ВІННИЦЬКОЇ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 

2.1. Кошти від НСЗУ 
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З квітня 2020 року пандемія фактично паралізувала всю Україну. І поки українці 

призвичаювались до нових соціальних правил, уряд мусив швидко адаптуватись до 

непередбачуваних викликів. Боротись з COVID-19 в країні, де медична реформа лише 

впроваджується, виявилось не так просто. Коронавірус, як лакмусовий папірець, виявив усі 

прогалини старої системи і недалекоглядність багатьох керманичів вже з нової влади.   

Нині кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19  щодня понад тисячу і це 

значно більше, ніж на початку суворого карантину. Спалахи коронавірсу фіксують періодично у 

всіх областях без винятку.  

 

У  2017 році розпочалась медична реформа. Був створений і новий виконавчий орган, який 

розпоряджається коштами на медицину - Національна служба здоров'я України.  

 

Розподіл коштів відбувається у відповідності до спеціального порядку з урахуванням 

коефіцієнтів. Були пораховані пологи, лікування при гострому інфаркті та інсульті, операційні 

втручання. Наприкінці квітня у переліку медичних гарантій, за які держава виплачує лікарням 

кошти відповідно до звітів, з'явилась і медична допомога пацієнтам з COVID-19.  

 

Формула, за якою рахують вартість цього лікування має 10 змінних і включає у себе не лише 

кількість хворих, а й відповідно наявність обладнання, медперсоналу тощо. Завдяки цьому 

медичні заклади не зрівняли під одну гребінку, а отже середня вартість лікування пацієнта, у якого 

виявили коронавірус, буде відрізнятись у різних медустановах. Це дуже добре видно на прикладі 

порівняльного аналізу, який було зроблено у рамках проєкту «РозCORONовані закупівлі». Серед 

трьох проєктних областей: Вінницької, Тернопільської Хмельницької областей, лікування одного 

стаціонарного хворого коштувало від 63 до 72 тисяч гривень. 
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 100 мільйонів для вінницьких медустанов 
У Вінницькій області підписали угоди на лікування пацієнтів з COVID-19 та підозрою 73 

медустанови. З 15 березня по 28 липня на ці потреби НСЗУ перерахувала на їхні рахунки понад 100 

млн грн. 

27 березня 2020 року розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 були створені мобільні медичні бригади. До 

складу такої бригади увійшли водій та медпрацівники. Створили їх для того, аби зменшити 

мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі 

відповідних аналізів. Таким чином чи лікарі екстреної допомоги чи сімейний лікар викликали 

мобільну бригаду, аби ті відібрали зразки для проведення досліджень в лабораторії.  

На Вінниччині з 15 березня по 28 липня НСЗУ компенсувало 6 мільйонів гривень за виїзди 

мобільних медичних бригад. 

 
Скріншот із відповіді НСЗУ  1 

Так, лише стаціонарне лікування у загальному коштувало 73,3 мільйонів гривень. А ось за 

квітень окремим закладам за стаціонарну допомогу перерахували понад 2,9 млн грн. 

За екстрену меддопомогу за неповних чотири місяці на Вінниччині НСЗУ виплатило більше 

17 мільйонів гривень. 

Від початку карантину у Вінницькій області до 27 липня зафіксовано 2589 хворих. Однак, не 

всі, хто отримав підтвердження діагнозу COVID-19 потребували лікування у медзакладах, а могли 

перебувати на амбулаторному лікуванні. Тож за інформацією Департаменту здоров’я Вінницької 

ОДА, пацієнтів на стаціонарному лікування в області з 1 квітня по 1 серпня було 1058. Тож 

приблизна середня вартість такого лікування на одну людину склала понад 72 тисячі гривень. 

Секрети Тернопільщини 
 

На Тернопільщині ковід-договори з НСЗУ уклали 63 медичні установи. З 15 березня по 3 

серпня ці заклади отримали понад 141 мільйон гривень на лікування пацієнтів з COVID-19 та 

підозрою. 

https://drive.google.com/file/d/1dMUwLrp032W-ZZvtg5qRZGaqgfyPQfKc/view
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Лише на 22,2 мільйони гривень НСЗУ профінансувало екстрену медичну допомогу 

пацієнтам з новою хворобою. 

На стаціонарне лікування пацієнтів з Тернопільської області НСЗУ  було витрачено 111,3 

млн. грн. І ще 2,3 мільйони витратили на лікування ковід-пацієнтів в окремих закладах у квітні. 

Мобільні медбригади надали допомоги на 5 млн грн.  

 
Скріншот із відповіді НСЗУ  2 

Від початку карантину на Тернопільщині по 3 серпня в області виявлено 3113 хворих. 

Щоправда, скільки з них хворіли амбулаторно, а скільки пацієнтів отримували стаціонарну 

медичну допомогу – невідомо. Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА не володіє цією 

інформацією. Принаймні у відповіді на наш запит, порадило нам звертатись окремо до кожної 

медустанови області.  

 

35 мільйонів на трішки більше як 1 000 хворих на Хмельниччині 

На Хмельниччині так звані договори «COVID-19» уклали 50 медичних установ, тобто серед 

трьох областей - це найменша кількість закладів. З них з 1 квітня по 24 липня 2020 року 41 

медзаклад отримав трохи більше 35 мільйонів гривень. Найбільше з цієї суми, а саме майже 21 

мільйон гривень, НСЗУ компенсувало лікарням, які стаціонарно лікували пацієнтів з гострою 
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респіраторної хворобою СOVID-19. Ці кошти розподілили між трьома лікарнями КП "Хмельницька 

інфекційна лікарня", КНП "Дунаєвецький центральна районна лікарня", КП Славутська центральна 

районна лікарня. За три місяці Хмельницька інфекційна лікарня отримала майже 12 мільйонів 

гривень. Тоді як у Дунаєвецькій ЦРЛ мали перерахувати лише у квітні та червні трохи більше 4 

мільйонів гривень. Лікарня у Славуті теж отримала виплати лише за два місяці – квітень і травень 

у розмірі -  4,7 мільйонів. Нагадаємо, що наразі на Хмельниччині статус опорних лікарень для 

лікування хворих із коронавірусною інфекцією мають лише згадані вище лікарні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скріншот із відповіді НСЗУ  3 

 Ще майже 10 мільйонів з першого квітня виплатили за екстрену медичну допомогу 

пацієнтам із встановленим діагнозом або підозрою на COVID-19.  

Трохи більше 3 мільйонів гривень коштувала допомога медичних мобільних груп. Її 

надавали в усіх районах, а кошти перераховували відповідним центральним районним лікарням 

та амбулаторіям (ПМСД). Суми варіювались від 12 735, 51 грн до 101 884,10 гривень. Зокрема, 

найбільше отримала КНП Чемеровецька центральна районна лікарня. У червні цього року понад 

сто тисяч гривень отримало КНР «Дунаєвецький центр ПМСД Дунаєвецької міськради». 

Ще 1,3 мільйона гривень отримали у квітні Хмельницька, Чемеровецька, Шепетівська 

центральні районні лікарні, а також лікарня в місті Нетішин. 

На Хмельниччині з 1 квітня по 24 липня 2020 року зафіксовано 1 029 пацієнтів із COVID-19. 

З них амбулаторно лікувались 699 осіб, а стаціонарну медичну допомогу отримували 330 осіб. Тож 

в середньому лікування одного пацієнта стаціонару коштувало майже 63 150 гривень. 

 

 

Хоча реформа другої ланки медгалузі і проходила в умовах 

пандемії, однак, саме на ній досить легко простежити 
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принцип "гроші ходять за пацієнтом". Порівняльний аналіз 

трьох областей продемонстрував індивідуальний підхід до 

фінансування медустанов в усіх областях. 
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2.2. Фінансування з місцевих бюджетів 

Вінниччина 

Якщо із компенсацією коштів мобільним бригадам все більш-менш зрозуміло, то ось 
формула для лікарень виявилась не зовсім простою. Понад 10 змінних, які враховують усе: від 
наявності персоналу до забезпечення самої медустанови. І як би це дивно не звучало, сума, яку 
повертала держава лікарні напряму залежала і від тих самих ШВЛів  і їхнього робочого/неробочого 
стану. 

Загалом ситуація, у якій в березні опинились медустанови, була патова. У 2020 на чверть 
реформована медична галузь готувалась до пандемії місцевими бюджетами і силами волонтерів, 
до поки негнучка державна машина шукала можливості забезпечити фінансування.  

Як зазначалось раніше, лікування одного стаціонарного хворого коштувало НСЗУ для 
Вінниччини приблизно 72 тис. грн. Насправді ж, у боротьбу з коронавірусом активно включились і 
місцеві бюджети. Але не усюди місцева влада підтримувала лікарні. Експерти проєкту  
проаналізували, як забезпечувались 10 опорних лікарень Вінниччини. Однак, в аналіз не потрапила 
Жмеринська ЦРЛ, яка проігнорувала інформаційні запити, і не надали відповідь. Загалом, як 
свідчать відповіді медустанов, на рахунки лікарень за цей час надійшло 36,6 мільйонів гривень з 
місцевих бюджетів усіх рівнів, 16,2 мільйона гривень від НСЗУ, 1,1 мільйона з державного бюджету 
і 4 мільйони з обласного бюджету.  

Деякі медустанови за 5 місяців так нічого і не отримали з бюджету області ні грошима, ні у 
матеріальному вигляді. 

Водночас під час карантину відбувався централізований розподіл медичного обладнання, 
лікарських та медичних засобів, інших товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом. Зокрема, 
опорні лікарні Вінниччини по COVID-19 отримали від Міністерство охорони здоров'я України, 
Центру громадського здоров’я України, Національної служби здоров'я Українив період з 15 березня 
по 31 липня:  



 

 

20 

 

 

Критерії, за якими визначалась потреба закладів охорони здоров’я Вінницької області у 
відповідній кількості, об’ємі медичного обладнання, лікарських та медичних засобів для 
розподілузазначеної допомоги, відсутні. Лікарні самі формували потребу відповідно до вимог 
НСЗУ.  

Найбільше фінансування отримала Вінницька міська клінічна лікарня № 1. Саме цей заклад 
почав першим приймати хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 у м. Вінниця. З березня по 
липень 2020 року, як опорна лікарня по боротьбі з коронавірусом отримала: з міського бюджету - 
27,2 мільйони гривень, з обласного бюджету - 1 мільйон гривень, кошти з інших джерел - 50 тисяч 
гривень. За кошти міського бюджету було отримано медикаменти, медвироби та обладнання (в 
тому числі 8 апаратів ШВЛ, 18 моніторів пацієнта , 24 ліжка). 

 

 

Скріншот відповіді Вінницької міської клінічної лікарні 

Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня з березня по липень 2020 року як опорна 
лікарня по COVID отримала: від НСЗУ - 1,8 мільйони гривень, з обласного бюджету - понад 3 
мільйони гривень.За рахунок обласного бюджету лікарня: закупила респіратори FFP2 в кількості 4 
тисячі по рекордно низькій ціні - 25 грн/шт, придбала обладнання - 1 апарат ШВЛ, 2 
пульсоксиметри, 2 монітора пацієнта. 
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Скріншот відповіді  Вінницької дитячої інфекційної лікарні 

 

Калинівська центральна районна лікарня з березня по липень  як опорна лікарня по COVID 
отримала: з місцевого бюджету - 2,55 мільйони гривень, з державного бюджету - в натуральній 
формі ЗІЗи і деззасоби.  

 

 

 

Скріншоти відповідей Калинівської ЦРЛ 

 

Вінницька центральна районна клінічна лікарня з початком пандемії фактично 
перепрофілювалась на інфекційну лікарню і одна з перших почала приймати пацієнтів із 
коронавірусом. З березня по липень як опорна лікарня по COVID отримала: з місцевого бюджету - 
2,4 мільйона гривень, а від НСЗУ - 11,7 мільйона гривень. Варто звернути увагу, що за кошти НСЗУ 
медичне обладнання медустанова не купувала. 

Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування з березня по липень як опорна 
лікарня по COVID отримала: з міського бюджету - 1,6 мільйона гривень, з державного бюджету - 
майже 1 мільйон гривень, від НСЗУ - 2,7 мільйона гривень, благодійної допомоги - майже 124 тисяч 
гривень. З міського бюджету було отримано переважно розхідники та по дві одиниці апаратів ШВЛ 
і монітори пацієнта. За кошти НСЗУ лікарня придбала ще 8 моніторів пацієнта, 20 ліжок і розхідники. 
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Скріншот відповіді Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування 

Тростянецька центральна районна лікарня з березня по липень як опорна лікарня по COVID 
отримала: з місцевого бюджету - 1,2 мільйони гривень (з них 125 тис. - кошти ОТГ, решта з району).   

Хмільницькій центральній районній лікарні не допомагали благодійники. Додаткових 
надходжень з державного бюджету теж не було. З березня по липень як опорна лікарня по COVID 
отримала з місцевого бюджету (включно обласний) - майже 1,1 мільйона гривень.   

Козятинська центральна районна лікарня з березня по липень як опорна лікарня по COVID 
отримала  кошти лише від міського, районного бюджетів. Посильне фінансування надали і сусідні 
сільські ради. Так, з міського бюджету Козятина було перераховано 100 тисяч гривень, з районного 
- 200 тисяч гривень, з сільських рад - 81 тисяч гривень. Медустанова отримала з центру переважно 
розхідники, із обладнання - по дві одинці пульсоксиметрів і інфузоматів. Водночас понад 20 
юридичних та фізичних осіб надали лікарні благодійну допомогу. 

 

 

Скріншот відповіді Козятинської ЦРЛ 
 

Шаргородська центральна районна лікарня входить у перелік опорних лікарень по COVID. З 
березня по серпень за кошти державного бюджету вона закупила 150 респіраторів посиленого 
захисту, 20 біокостюмів , по 2 пусльсоксиметри та інфузійних насоси. На місцевому рівні частину 
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медзасобів отримали в натуральній формі і лише з 12 червня - в грошовій - 184 тисяч гривень. Трохи 
більше 68 тисяч гривень лікарня залучила з інших джерел і витратила їх дуже раціонально - 
придбала комплекти одягу індивідуального захисту по 288 гривень та комбінезони по 190 гривень.  

 
 

Скріншот відповіді Шаргородської ЦРЛ 

 

 

Нагадаємо, що за інформацією Департаменту охорони здоров'я Вінницька обласної 
державної адміністрації критерії\показники, розподілу коштів серед лікарень першої хвилі відсутні. 
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*Аналіз проведений на підставі відповідей лікарень щодо забезпечення у період з 15 березня по 31 липня. В таблиці не 

враховувалась інформація щодо надання лікарням медичних засобів, обладнання.  
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Шаргородська ЦРЛ

1 Вінницька МКЛ

Вінницька ДІЛ

Козятинська ЦРЛ

Могилів-Подільська ОЛІЛ

Калинівська ЦРЛ

Тростянецька ЦРЛ

Хмільницька ЦРЛ

Вінницька ЦРКЛ

Шаргоро
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ЦРЛ
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Вінниць
ка МКЛ

Вінниць
ка ДІЛ

Козятин
ська 
ЦРЛ

Могилів-
Подільс

ька ОЛІЛ

Калинівс
ька ЦРЛ

Тростян
ецька 
ЦРЛ

Хмільни
цька 
ЦРЛ

Вінниць
ка ЦРКЛ

Кошти з державного бюджету 0,068 0,05 0 0 1 0 0 0 0

Благодійні кошти 0 0 0 0 0,124 0 0 0 0

Кошти з обласного бюджета 0 1 3 0 0 0 0 0 0

Кошти з місцевого бюджета 0,184 27,2 0 0,381 1,6 2,55 1,2 1,1 2,4

Кошти НСЗУ 0 0 1,8 0 2,7 0 0 0 11,7

Фінансування опорних лікарень Вінниччини по 
COVID-19*
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Тернопільщина 

Згідно відповідей на запити, отриманих від  лікарень Тернопільськї області, які лікували хворих на 

COVID-19 за  період з 15 березня по липень 2020 року включно, ними було отримано: 

 з держбюджету - 1 875,81      тис. грн., 

 з благодійних джерел - 21 936,858     тис. грн., 

 коштів обласного бюджету  - 3 016,750 тис. грн.,  

 коштів місцевого бюджету  -  35 093,883      тис. грн., 

 від НСЗУ -23 703,88      тис. грн.  

Бережанська центральна районна лікарня та Гусятинська комунальна районна лікарня 

відповідей на запит не надали.  

Лікарня держбюд

жет 

благодійні 

кошти 

кошти з 

обласного 

бюджету 

кошти з 

місцевого 

бюджету 

НСЗУ 

Кременецька районна 

комунальна лікарня 

      320 000,00      509 686,00      

Почаївська районна 

комунальна лікарня 

  30 000,00        291 700,00      5 346 945,00      

Лановецька 

центральна районна 

лікарня 

      337 400,00        

Бережанська 

центральна районна 

лікарня 

 
  

Відповідь не надано 

    

Козівська центральна 

районна комунальна 

лікарня 

  655 966,98        750 000,00        

Тернопільський 

обласний клінічний 

перинатальний центр 

"Мати і дитина" 

  10 000,00      200 000,00        6 664 579,00      

Тернопільська міська 

комунальна лікарня 

швидкої допомоги 

  2 165 616,65      682 850,00      16 518 954,00      9 503 112,27      

Тернопільська міська 

дитяча комунальна 

лікарня 

  7 131 887,22      733 900,00      9 717 210,00        
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Тернопільський 

регіональний 

фтизіопульмонологічн

ий медичний центр 

1 875 

810,00      

  200 000,00          

Підволочиська 

центральна 

комунальна районна 

лікарня 

  36 500,00        60 100,00        

Монастириська 

центральна районна 

лікарня 

      1 075 000,00        

Бучацька центральна 

комунальна районна 

лікарня 

      525 000,00        

Чортківська 

центральна 

комунальна районна 

лікарня 

  34 826,33        1 399 953,00        

Гусятинська 

комунальна районна 

лікарня 

 
  

Відповідь не надано 

    

Борщівська районна 

лікарня 

  268 000,00        1 879 000,00        

Заліщицька 

центральна районна 

лікарня 

  10 876 

900,00      

  1 479 300,00      139 061,95      

Тернопільський 

обласний медичний 

центр соціально-

небезпечних 

захворювань 

      200 000,00        

Тернопільська 

університетська 

лікарня 

  250 000,00      1 200 000,00        1 540 500,00      

Скалатська 

комунальна районна 

лікарня 

      99 536,00        

Тернопільська 

комунальна міська 

лікарня №2 

  477161   440730   
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Хмельниччина  

В рамках проєкту досліджувалось фінансування 4 лікарень в Хмельницькій області, 

оскільки на період старту моніторингу в області хворих лікували виключно в Хмельницькій міській 

лікарні. Також керівництво області в цей період задіювало для потреб лікування Славутську та 

Дунаєвецьку центральні районні лікарні. Шепетівську центральну районну лікарню було внесено 

до переліку опорних лікарень, оскільки в ній довгий час лікувався хворий із важким перебігом 

коронавірусної хвороби, якого не можна було транспортувати. 

 

Хмельницька міська інфекційна лікарня 

З Державного бюджету не отримувала кошти на придбання медобладнання, з 

центрального рівня через Хмельницьку ОДА отримувала лікарські та медичні засоби. 

З обласного бюджету лікарня отримала в березні 2020 року 3,5 млн.грн, з міського бюджету 

в квітні 2020 року – 1 млн.грн. Медобладнання за ці кошти не придбавалось, а придбавались лише 

лікарські та медичні засоби. 

З березня по червень лікарня отримала благодійної допомоги на суму 1,84 млн.грн. 

 

Славутська центральна районна лікарня 

Славутська центральна районна лікарня за кошти НСЗУ придбала лікарських засобів на 

загальну суму 272,8 тис.грн, медичного обладнання – 4,74 млн.грн з березня по початок серпня 

2020 року.  

З місцевих бюджетів (районного, міського, сільських) лікарнею було отримано коштів у сумі 

309,5 тис.грн. Водночас за кошти місцевих бюджетів за зазначений вище період було придбано 

лікарських та медичних засобів на загальну суму 297 тис.грн. 

 

Шепетівська центральна районна лікарня 

Шепетівській центральній районній лікарні з резервного фонду обласного бюджету було 

виділено кошти у розмірі 225,7 тис.грн, з місцевих бюджетів – 872,9 тис.грн. Від великого бізнесу 

лікарня отримала кошти у розмірі 1,770 млн.грн та за рахунок благодійних внесків жителів районів 

– 1,774 млн.грн. На 13 серпня 2020 року лікарнею було використано коштів на придбання 

лікарських та медичних засобів, медичного обладнання коштів у розмірі 4,643 млн.грн. 

 

Дунаєвецька центральна районна лікарня 

Дунаєвецька центральна районна лікарня відповіді на інформаційні запити не надала, дії 

розпорядника оскаржуються. 
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РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЗДІЙСНЕНИХ ПО ПРОЦЕДУРІ 

«ЗВІТ ПО COVID-19» 

 

3.1. Закупівлі Вінницької області 
В рамках проєкту "РозCORONовані закупівлі» було проаналізовано 1076  закупівель, 

здійснені за процедурою «звіт по COVID-19» замовниками Вінницької області протягом березня-
липня 2020 року, в т.ч. 10 опорними лікарнями. Основною метою аналізу закупівель була 
мінімізація ризиків та порушень під час проведення закупівель по процедурі «звіт по COVID-19». 
По 126 закупівлях було підготовлено листи до замовників із зауваженнями про порушення 
законодавства та проханням їх усунути. У 75 випадках замовники усунули порушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

Реакція замовників на виявлені 
порушення у закупівлях COVID-19

без реакції

усунуто
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До типових порушень замовників, про які повідомлялось, можна віднести: відсутність 
договору; відсутність додатків до договору (специфікація, накладні); відсутність інформації про 
кінцевих бенефіціарних власників постачальника. 

5 лікарень: Вінницька міська клінічна лікарня № 1, Вінницька центральна районна клінічна 
лікарня, Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування, Хмільницька центральна 
районна лікарня та Козятинська центральна районна лікарня здійснювали закупівлі по процедурі 
«звіт по COVID-19» товарів/робіт/послуги не передбачені  Переліком таких товарів, робіт чи послуг 
затвердженим Постановою № 225 Кабінету Міністрів України.  

Щодо зазначених закупівель було складено звернення та повідомлено Державну 
аудиторську службу. Серед таких закупівель були – страхові послуги, ремонт приміщень, 
господарські товари (тази, відра) та посуд. 

 

 

Серед проблем, які виявили аналітики варто окремо зазначити наступні: 

 

 В системі зазначена одна контактна особа, а КЕП на документи накладає інша особа. 
Зважаючи, що відповідно до законодавства закупівлі за процедурою звітування по COVID-
19 здійснює уповноважена особа, така невідповідність є неприпустимою; 

 В системі наявні закупівлі за процедурою звітування по COVID-19, в яких ціна визначена з 
урахуванням ПДВ; 

 В системі наявні закупівлі, по яких вже розміщені звіти про виконання договорів, при цьому 
проплати за цими договорами на порталі Є-дата відсутні; 

 В окремих закупівлях договори складені таким чином, що за ними не можливо встановити 
який саме товар закуплено, так як вони не передбачають додатків з деталізацією предметів 
закупівлі (специфікації, накладні, тощо). 
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«Фаворити» опорних лікарень Вінниччини 
Беззаперечним лідером за кількістю укладених договорів в постачанні антиCOVIDівських 

товарів є ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.».  Це товариство є постачальником 7 опорних лікарень із 
10. На другому місці - ТОВ БАДМ-Б, яке є постачальником 4 лікарень і замикає трійку «фаворитів» 
ФОП Кацал Євгенія Петрівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільшим постачальником антиCOVIDівських товарів за сумою виручки від замовників 
стали ТОВ «Прантекс» з сумою 8, 681 млн.грн., ФОП Пасічник Ю.М. з сумою 4, 912 млн.грн., ТОВ 
«Здраво» з сумою 2, 745 млн.гн., ТОВ «Подорожник-Вінниця» з сумою 2, 676 млн. грн. та ТОВ 
«БАДМ-Б» з сумою 2, 371 млн.грн. 
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Окремо варто зазначити нерівномірне придбання апаратів штучної вентиляції легень та 
медичних ліжок по процедурі «Звіт по COVID-19» з березня по липень 2020р.  

Медичні ліжка придбало у різних ФОП 3 лікарні: 

Могилів Подільська ЦРЛ – 40 ліжок по 12 700 грн. 

Вінницька міська клінічна лікарня №1 - 24 ліжка по 22150 та 25520 грн. 

Жмеринська ЦРЛ - 10 ліжок по 17 250 грн. 
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Апарати штучної вентиляції легень протягом березня-липня 2020р. придбало 5 лікарень: 

Вінницька міська клінічна лікарня №1 – 19 шт. 

Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня, Калинівська ЦРЛ, Хмільницька ЦРЛ – по 2 
шт. 

Тростянецька ЦРЛ – 1 шт. 

 

 

«ФАВОРИТИ» ЗА КІЛЬКІСТЮ ЗАКУПІВЕЛЬ  10 ОПОРНИМИ ЛІКАРНЯМИ ВІННИЧЧИНИ: 
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35 

 

 

 

 

Лікарня 
1 

місце 

к-ть, 

сума 

2 

місце 

к-ть, 

сума 

3 

місце 

к-ть, 

сума 

Співві

днош

ення 

ЮО/

ФО 

Примітки 

(к-ть 

закупівель, 

придбано 

ШВЛ) 

Тростянецька 

ЦРЛ 

ФОП Козак 

Роман  

Мирослав

ович 

4 на 

суму 1 

111 

689 

ТОВ " 

Медични

й центр 

"М.Т.К." 

2 на 

суму 

465 

829 

ФОП 

Мазур 

Таїсія 

Іванівна 

2 на 

суму 

124 

706 

8\16 

24. 

Придбано 1 

апарат ШВЛ 
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Вінницька 

міська 

клінічна 

лікарня №1 

ФОП 

Шиндер 

Марія 

Сергіївна 

16 на 

472 

262 

ТОВ 

БАДМ-Б 

8 на 

906 

912 

ФОП 

Кацал 

Євгенія 

Петрівн

а 

7 на 

513 

726 

57/40 

97. 

закуплено 

19 апаратів 

ШВЛ!!! 

Шаргородськ

а ЦРЛ 

ФОП 

Кацал 

Євгенія 

Петрівна 

8 на 

суму  

91 253 

ТОВ 

ПОДОРО

ЖНИК 

ВІННИЦЯ 

6 на 

суму 

284 

910 

ФОП 

Шиндер 

Марія 

Сергіївн

а 

5 на 

суму 

58 

099 

15/23 

38. 

Закупівлі з 

24.04. Не 

закуплено 

жодного 

апарату 

ШВЛ 

Вінницька 

обласна 

клінічна 

дитяча 

інфекційна 

лікарня 

ФОП 

Заболотна 

Любов 

Олексіївна 

5 на 

суму 

394 

448 

ТОВ " 

Медични

й центр 

"М.Т.К." 

5 на 

суму 

417 

640 

ТОВ 

"ВСМ 

"Україн

а." 

4 на 

суму 

113 

000 

29/19 

38. 2 

апарати 

ШВЛ 

Козятинська 

ЦРЛ 

ФОП 

Скляров В. 

В. 

4 на 

суму 

72 364 

ФОП 

ЧОРНА 

ЛІЯ 

ПАВЛІВН

А 

3 на 

суму 

130 

718 

ТОВ " 

Медичн

ий 

центр 

"М.Т.К." 

2 на 

суму 

103 

228 

5/9 

14.. 

Жодного 

апарату 

ШВЛ 

Вінницька 

ЦРКЛ 

ТОВ 

БАДМ-Б 

18 на 

суму 1 

037 

596,76 

ТОВ " 

Медични

й центр 

"М.Т.К." 

12 на 

суму 

258 

100,6

8 

ТОВ АТ-

ФАРМА 

7 на 

суму 

509 

100 

66/30 

86. Не 

закуплено 

жодного 

апарату 

ШВЛ 

Могилів 

Подільська 

ЦРЛ 

ФОП 

Тогарєв 

Валерій 

Борисович 

8 на 

суму 

30 881 

ТОВ " 

Медични

й центр 

"М.Т.К." 

5 на 

суму 

111 

864,7

0 

ФОП 

Сидоре

нко 

Людми

ла 

Олексан

дрівна 

4 на 

суму 

73 

500 

21/38 

59. Не 

закуплено 

жодного 

апарату 

ШВЛ. 

Калинівська 

ЦРЛ 

ТОВ 

"Медични

й центр" 

М.Т.К." 

4 на 

суму 

103 

773,67 

ТОВ 

БАДМ-Б 

3 на 

суму 

529 

723,7

9 

 

ФОП 

Кацал 

Євгенія 

Петрівн

а 

2 на 

суму 

336 

900 

7\15 

22. 

Придбано 2 

апарати 

ШВЛ. 
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Жмеринська 

ЦРЛ 

ФОП 

Лебедєв 

Владислав 

Володими

рович 

7 на 

суму 

221 

150 

ФОП 

Чорна Лія 

Павлівна 

6 на 

суму 

60 

300 

ФОП 

Мацко 

Сергій 

Олексан

дрович 

5 на 

суму 

601 

076 

20\35 

55. Не 

закуплено 

жодного 

апарату 

ШВЛ 

Хмільницька 

ЦРЛ 

ТОВ 

"Медични

й центр" 

М.Т.К." 

8 на 

суму 

494 

749,25 

ТОВ 

БАДМ-Б 

6 на 

суму 

799 

079,3

2 

ТОВ 

"Здраво

" 

4 на 

суму 

1 430 

425 

34\13 

47. 

Придбано 2 

апарати 

ШВЛ. 

 

Ціна на респіратори FFP3 коливалась від 48 до 300 грн\шт., FFP2 від 25 до 150. Обидві 
позиції найдорожче закуповувала Вінницька ЦРКЛ. 

За 1 маску захисну лікарні сплатили від 2,80 грн до 11 грн. Найвищу ціну давала 
Жмеринська ЦРЛ. 

Рукавички нітрилові обходились лікарням від 2 грн до 12,80 грн. Найдорожчі рукавички 
купувала Вінницька ЦРКЛ. 

Антисептики\дезінфікуючі засоби коштували від 112 грн\л до 618 грн\л. Жмеринська і 
Хмільницька ЦРЛ купували деззасоби найдорожче. 

Ціну за 1 костюм біологічного захисту визначити досить складно, тому що замовники часто 
в специфікаціях не зазначали одно- чи багаторазового використання костюми вони придбавали. 
Ціни на костюми коливаються від 80 грн до 1200грн. Самі дорогі костюми купила Хмільницька ЦРЛ. 

Швидкі тести купувались від 180 грн до 320 грн. Вінницька міська клінічна лікарня №1 
купляла найдорожчі тести. 
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Лікарня Респіратор 

FFP3/FFP2 

Маска 

медична 

одноразов

а 

Рукавиці 

нітрилові 

Засіб 

дезінфіку

ючий, 1л 

Костюм 

біологічног

о захисту 

Швидкий 

тест 

Тростянецька ЦРЛ 48/0 8 4,6 - - - 

Вінницька міська 

клінічна лікарня 

№1 

99/75,5 6,6 2-6,98 112-195 600-

400(багатора

зовий)\ 340 

одноразовий 

320 

Шаргородська ЦРЛ 
 

7,5 7,82 260 287,50 249 

Вінницька обласна 

клінічна дитяча 

інфекційна лікарня 

0/25 5 7,12 250 320 219,99 

Козятинська ЦРЛ - - - - 340 - 

Вінницька ЦРКЛ 112-220-

300 / 150 

6,9 12,8 273 331,5 180 

Могилів Подільська 

ЦРЛ 

60 / 140 - 4,50 - 7,14 

- 12,4 

366 - - 

Калинівська ЦРЛ - 2,8 - - - - 

Жмеринська ЦРЛ 135\78 5,5-11 2-40-8,24 205-465-

618 

80-390 280 

Хмільницька ЦРЛ 100\0 - 2,80 - 3 485-618 1200 (не 

зазначено 

204, 16 

 

 

3.2. Закупівлі Хмельницької області 

В рамках проєкту «РозCORONовані закупівлі» на теренах Хмельниччини було 
проаналізовано 1 119 закупівель, що були здійснені за процедурою «Закупівля без використання 
електронної системи» із позначкою «COVID-19» замовниками Хмельницької області в період з 
березня 2020 року по серпень 2020 року, в т.ч. лікарнею першої хвилі, а саме комунальним 
підприємством "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради" та ще 40 
розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 59,7 мільйонів гривень.  Основною метою 
аналізу закупівель була мінімізація ризиків та виявлення порушень під час проведення закупівель 
за процедурою «Закупівля без використання електронної системи» із позначкою «COVID-19». По 
171 закупівлях чотирьох замовників було направлено звернення до Західного офісу 
Держаудитслужби України - комунальне підприємство "Хмельницька інфекційна лікарня" 
Хмельницької міської ради", КП "Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова" 
Славутської районної ради Хмельницької області, комунальне некомерційне підприємство 
Дунаєвецької районної ради "Дунаєвецька центральна районна лікарня" та комунальне 
підприємство "Шепетівська центральна районна лікарня". Звернення перебувають наразі на 
розгляді. Також підготовлено звернення щодо інших замовників до ДАСУ та листи самим 
замовникам. 
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До типових порушень замовників, які потрапили під моніторинг відносяться: 

 

1) придбання товарів та послуг поза Переліком 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, 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 225 від 20.03.2020 року; 
 

2) всупереч вимог п.6 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 
225 від 20.03.2020 року, уповноважена особа Замовника не вносила інформацію про 
технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі; 
 

3) всупереч вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 224 від 20.03.2020 року в 
закупівлях договори укладені з ПДВ; 
 

4) всупереч вимог п.6 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 
225 від 20.03.2020 року в закупівлях відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного 
власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю; 
 

5) всупереч положень п.3-1 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про 
публічні закупівлі» уповноважена особа Замовників не розміщувала копії договору та 
додатків (до прикладу, Специфікація, накладна тощо ) в деяких закупівлях. 
 
 

 

 

 

Серед проблем, які виявлено в рамках моніторингу, варто зазначити наступні: 
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 В системі зазначена одна контактна особа, а КЕП на документи накладає інша особа або 
навіть декілька осіб. Зважаючи, що відповідно до законодавства закупівлі за процедурою 
звітування по COVID-19 здійснює уповноважена особа, така невідповідність є 
неприпустимою. До прикладу, така ситуація присутня у закупівлях Славутської ЦРЛ; 

 В системі наявні закупівлі за процедурою «Закупівля без використання електронної 
системи» із позначкою «COVID-19», в яких вартість договору зазначена з урахуванням ПДВ; 

 В системі наявні закупівлі щодо яких розміщені звіти про виконання договорів, при цьому 
проплати за цими договорами на порталі Є-дата відсутні; 

 В окремих закупівлях договори та оприлюднені таким чином, що із скан-копій не можливо 
встановити, який конкретно товар закуплено (характеристики, виробник, торгова марка 
тощо) та навіть придбану кількість, так як вони оприлюднені без додатків (специфікації, 
накладні, тощо). 

 

 

 

Щодо договорів із вартістю, що включає податок на додану вартість, то яскравим 
відображенням перевитрат є зроблені нами обрахунки на базі чотирьох лікарень першої та другої 
хвилі у Хмельницькій області. Загальна переплата становить майже 260 тисяч гривень і це лише у 
закупівлях включно в період з початку карантину і по липень 2020 року. 

 

5-КА НАЙБІЛЬШИХ ПОКУПЦІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ 
ІНФЕКЦІЄЮ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ: 
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1) комунальне підприємство "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради" – 
вартість договорів 14,08 млн.грн; 

2) департамент охорони здоров’я Хмельницької ОДА – вартість договорів 8,93 млн.грн; 
3) комунальне підприємство "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради" 

– вартість договорів 8,13 млн.грн; 
4) комунальне підприємство "Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова" 

Славутської районної ради Хмельницької області – вартість договорів 4,82 млн.грн; 
5) Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради "Спеціалізована 

медико-санітарна частина м.Нетішин" – вартість договорів 3,33 млн.грн. 
 
 
 

 

 

 

 

5-КА НАЙБІЛЬШИХ ПРОДАЦІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ 
ІНФЕКЦІЄЮ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ: 

1) ТОВ «ЛАБ-Сервіс» - вартість договорів 6,94 млн.грн; 
2) ТОВ «БаДМ» - вартість договорів 4,71 млн.грн; 
3) ТОВ «Кормед» - вартість договорів 3,88 млн.грн; 
4) ТОВ «ЗДРАВО» - вартість договорів 3,68 млн; 
5) ТОВ «Діатом» - вартість договорів 1,9 млн.грн; 

ФОП Каськов О.О. – вартість договорів 1,9 млн.грн. 
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У ТОВ «ЛАБ-Сервіс» Хмельницька міська лікарня придбавала 10 апаратів штучної 
вентиляції легень за 6,99 мільйона гривень. Це най масштабніша закупівля цього обладнання 

в області за весь моніторинговий період. 
 
У ТОВ «БаДМ» ліки закуповував департамент охорони здоров’я Хмельницької обласної 

державної адміністрації (6 закупівель). У спорідненої фірми, ТОВ «БаДМ-Б», купували: Славутська 
ЦРЛ, Дунаєвецька ЦРЛ, Городоцька ЦРЛ, Волочиська ЦРЛ, Чемеровецька ЦРЛ, Спеціалізована 
медико-санітарна частина м.Нетішин, Кам'янець-Подільська ЦРЛ, Хмельницький міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги №1 та КНП Нетішинської МР «Центр первинної медико-
санітарної допомоги». Придбавались в основному лікарські засоби, а також антисептики, халати 
медичні та медичні матеріали, на загальну суму 736 тис.грн. 

 
На рахунку ТОВ «Кормед» аж 88 договорів практично із всіма замовниками, які потрапили 

під моніторинг. 
 
ТОВ «ЗДРАВО» постачало обладнання для анестезії та реанімації для Хмельницької 

міської лікарні, монітори пацієнта для Ізяславського центру первинної медико-санітарної 
допомоги, дефібрилятор-монітор, пульоксиметр, монітори пацієнта та електрокардіограф. 

 
ФОП Каськов О.О. постачав засоби індивідуального захисту в департамент охорони 

здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації на загальну суму більше як 1,8 млн.грн, 
а також комбінезони захисні двічі Летичівській ЦРЛ, комбінезони захисні, маски медичні та бахіли 
– Ярмолинецькому РЦПМСД (незначні суми). 

 
Наразі до лікування хворих із коронавірусною інфекцією залучено 13 медичних закладів 

Хмельницької області та державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Хмельницькій області». Остання не потрапила у моніторинг, оскільки 
на початку дослідження в цьому закладі хворих із COVID-19 не лікували. Нижче наведено 
інформацію щодо трьох фаворитів-постачальників 10 медичних закладів (3 лікарні не увійшли в 
аналіз фаворитів, оскільки їх закупівлі наразі ще мають незначну очікувану вартість). 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-06-001140-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-06-001140-c
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Хмельницька інфекційна лікарня 

ТОВ «Кормед» - 2,37 млн.грн 

ТОВ «ЗЕЛКО груп» - 1,34 млн.грн 

ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» - 610,4 тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волочиська ЦРЛ 

1) ФОП Сірий О.В. – 115,24 тис.грн 

2) ТОВ «Подорожник Хмельницький» 101,52 тис.грн 

3)ТОВ «Лізоформ Медікал» - 77,59 тис.грн 
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Дунаєвецька ЦРЛ 

1) ФОП Яцунь О.М. – 363,44 тис.грн 

2) ТОВ «БаДМ-Б» - 243,59 тис.грн 

3) ПМП «Медтехніка» - 209,1 тис.грн 

 

 

Кам’янець-Подільська ЦРЛ 

1) ФОП Близнюк О.М. – 384 тис.грн 

2) ФОП Сенюк О.В. – 370,5 тис.грн 

3) ФОП Гладун М.Ю. – 258 тис.грн 
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Красилівська ЦРЛ 

1) ФОП Батура В.І. – 581,5 тис.грн 

2) ТОВ «Кормед» - 205,84 тис.грн 

3) ФОП Сірий О.В. – 59,61 тис.грн 

 

 

Славутська ЦРЛ 

1) ТОВ «Прантекс» - 1,28 млн.грн 

2) ФОП Покидько Є.С. – 693,85 тис.грн 

3) ФОП Свинарець В.С. 584,28 тис.грн 
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Старокостянтинівська ЦРЛ 

1) ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» - 363,22 тис.грн 

2) ТОВ «Лізоформ Медікал» - 165,23 тис.грн 

3) ФОП Яцунь О.М. – 58,1 тис.грн 

 

 

Хмельницька ЦРЛ 

1) ФОП Зубар Р.С. – 192,58 тис.грн 

2) ТОВ «Кормед» - 67,7 тис.грн 

3) ТОВ «Промодез» - 35,66 тис.грн 

 

 



 

 

47 

 

Хмельницька міська лікарня 

1) ТОВ «ЛАБ-Сервіс» - 6,94 млн.грн 

2) ТОВ «ЗДРАВО» - 3,1 млн.грн 

3) ТОВ «ДЕЗ-2018» - 856,61 тис.грн 

 

 

Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин 

1) ТОВ «ЗахідЛабТест» - 1,2 млн.грн 

2) ТОВ «Торгово-промислова компанія «Н.З. Техно» - 1,17 млн.грн 

3) ТОВ «Науково-практичний медичний центр «Укртелемед» - 346,63 тис.грн 
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АПАРАТИ ШВЛ ПРИДБАВАЛИ: 

Хмельницька міська 
лікарня 

ТОВ "ЛАБ-СЕРВІС" 6 940 000,00 
10 шт. 

Модель V8600 
06.04.2020 

КНП Нетішинської 
МР "Спеціалізована 
медико-санітарна 

частина м.Нетішин" 

ТОВ "Торгово-
промислова 

компанія 
"Н.З.Техно" 

1169000 
1 шт. 

модель VELA 

22.04.2020 

 

КНП "Славутська 
центральна районна 

лікарня ім. Ф.М. 
Михайлова" 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Прантекс" 

850000 

1 шт. 

Neumovent 
GraphNet TS 

16.06.2020 

КНП  "Красилівська 
центральна районна 

лікарня" 

ФОП "БАТУРА 
ВОЛОДИМИР 

ІВАНОВИЧ" 
581500 

1 шт. 

"ЮВЕНТ-Т" 

17.06.2020 

 

КНП "Кам'янець-
Подільська 

центральна районна 
лікарня" 

ФОП Близнюк Олег 
Михайлович 

384000 
1 шт. 

"BLIZAR" 

02.04.2020 

 

КНП «Кам’янець-
Подільська ЦРЛ» 

ФОП Пасічник Юлія 
Миколаївна 

358878,5 

358878,5 

2 шт. 

BLIZAR 

04.06.2020 

16.06.2020 

 

За весь період було придбано лише 16 апаратів ШВЛ медичними закладами в Хмельницькій 
області, а також апарат ШВЛ придбавав виконавчий комітет Шепетівської міськради. 
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КИСНЕВІ КОНЦЕНТРАТОРИ ПРИДБАВАЛИ: 

Хмельницька міська 
лікарня 

ТОВ "ЗДРАВО" 219 530,00 
5 шт., концентратор 

кисню OLV-10 06.04.2020 

КП "Хмельницька 
інфекційна лікарня" 

Хмельницької 
міської ради" 

ТОВ "ЗЕЛКО ГРУП" 257 815,80 
1 шт., кисневий 

концентратор OxyGOG 
060 (у комплекті) 

25.05.2020 

КП "Славутська 
центральна районна 

лікарня ім. Ф.М. 
Михайлова" 

ФОП Покидько 
Євген Сергійович 

189 000,00 
10 шт., кисневий 

концентратор 
"БІОМЕД" 7F-5 

25.08.2020 

 

КП КНП "Шепетівська 
центральна районна 

лікарня" 

ФОП Федюк 
Ярослав 

Богданович 
79 800,00 

4 шт., кисневий 
концентратор 7F-5 

31.08.2020 

 

КП КНП "Шепетівська 

центральна районна 

лікарня" 

ФОП  Смиченко 
Наталія 

Олександрівна 
52 920,00 

1 шт., концентратор 
кисневий 7F-10 24.04.2020 

КП КНП "Шепетівська 

центральна районна 

лікарня" 

ФОП  Смиченко 
Наталія 

Олександрівна 
52 920,00 

1 шт., концентратор 
кисневий 7F-10 27.04.2020 

КНП "Летичівська 
центральна районна 

лікарня" 

ФОП Лещенко 
Олександр 

Миколайович 
40 000,00 

1 шт., концентратор 
кисневий "Біомед" JAY-

10 з подвійним 
потоком, з цифр. датч. 

10.04.2020 

КНП "Дунаєвецька 
ЦРЛ" 

ФОП БатураТетяна 
Степанівна 

169 000,00 

3 шт., кисневий 
концентратор мод. JAY-

8 

1 шт., кисневий 
концентратор мод. 7F-

10 

1 шт., кисневий 
концентратор мод. JAY-

10 

19.08.2020 

КНП "Дунаєвецька 
ЦРЛ" 

ПМП "Медтехніка" 56 700,00 
1 шт., кисневий 

концентратор "Біомед" 
7F-5 

06.04.2020 

КНП "Кам’янець-
Подільська міська 

лікарня" 

ПМП 
"МЕДТЕХНІКА" 

148 399,93 
8 шт., концентратор 
кисневий «БІОМЕД» 

JAY-5AW 
01.04.2020 

КНП "Кам'янець-
Подільська 

ФОП Гладун Марія 
Юріївна 

129 000,00 
1 шт., концентратор 

кисневий медичний LF-
H-10A 

02.07.2020 
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центральна районна 
лікарня" 

КНП «Деражнянська 
ЦРЛ» 

ТОВ „НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИЙ 

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
„УКРТЕЛЕМЕД” 

93 250,00 

2 шт., концентратор 
кисню для довгої 

кисневої терапії Mark 5 
Nuro 8 

 

15.05.2020 

КНП «Полонська 
ЦРЛ» 

ТОВ "Інкос лайн" 43 000,00 

1 шт., кисневий 
концентратор НG5-WN-

NS 

 

08.05.2020 

 

Всього медичними закладами області було придбано 41 кисневий концентратор. Найбільше 
одиниць придбали КП "Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова" (10 одиниць) 
та КНП "Кам’янець-Подільська міська лікарня" (8 одиниць). 

 

МОНІТОРИ ПАЦІЄНТА ПРИДБАВАЛИ: 
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Хмельницька міська 
лікарня 

ТОВ "ЗДРАВО" 1046320,00 
20 шт., модель 

uMEC10 06.04.2020 

КНП "Кам’янець-
Подільська міська 

лікарня" 
ТОВ "ММЕ" 268 000,00 

1 шт., монітор 
пацієнта ВМ3, 4 шт., 

монітор пацієнта 
ВМ1 

01.04.2020 

 

КНП "Славутська 
центральна районна 

лікарня ім. Ф.М. 
Михайлова" 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Прантекс" 

191 600,00 
1 шт., модульний 

монітор пацієнта Q5 16.06.2020 

КНП "Чемеровецька 
центральна районна 

лікарня" 

ФОП "БАТУРА 
ВОЛОДИМИР 

ІВАНОВИЧ" 
112 000 

2 шт., монітор 
пацієнта uMEC10 

27.05.2020 

 

КНП «Деражнянська 
ЦРЛ» 

ТОВ "ЗДРАВО" 58 551,00 
1 шт., монітор 

пацієнта uMEC12 

27.05.2020 

 

КНП "Летичівська 
центральна районна 

лікарня" 

ФОП Притула 
Світлана 

Володимирівна 
54 000,00 

2 шт., марка 
невідома 10.04.2020 

КП КНП "Шепетівська 
центральна районна 

лікарня" 

ФОП  Смиченко 
Наталія 

Олександрівна 
49 500,00 

1 шт., монітор 
пацієнта ВМ800А 09.04.2020 

 

Всього було закуплено 31 монітор пацієнта медичними закладами в Хмельницькій області, серед 
яких 20 одиниць закупила Хмельницька міська лікарня для медичних закладів міста 
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Порівняння цін на обрані групи товарів на Хмельниччині 
 

У таблиці зібрано інформацію про ціни на 6 найпоширеніших товарів, які придбавали 
лікарні, в яких наразі лікують хворих на коронавірусну інфекцію в Хмельницькій області. 

Це товари – респіратори, медичні маски, рукавиці нітрилові (латексні), дезінфікуючі засоби, 
костюми захисту та експрес тести. 

Варто звернути увагу, що найгірше звітування притаманне Хмельницькій центральні 
районній лікарні, адже в договорах не можливо навіть ідентифікувати що саме закуповувалось та 
в якій кількості. Також проблемами із звітування в деяких закупівлях має департамент охорони 
здоров’я Хмельницької ОДА. 

Швидкі тести (т.з. експрес-тести) закуповували лише два медичних заклади – Хмельницька 
міська лікарня та Красилівська центральна районна лікарня. Перша, до речі, так уклала із 
постачальником договір, що з нього не зрозуміло, яка кількість тестів в одній упаковці (було 
придбано 3 упаковки), тому було встановлено орієнтовну вартість із розрахунку 25 тестів в 
упаковці. 

Загалом варто зазначити, що порівнювати товари навіть однакової групи було надзвичайно 
важко, адже розпорядники, тобто лікарні, не сумлінно віднеслись до укладення договорів із 
постачальниками та до оприлюднення інформації про такі договори в електронній системі. 

 

Окремим питанням, варто виділити закупівлі замовниками необхідних товарів за 
найвищими цінами в регіоні. Найбільші ціни було зафіксовано в кожній групі товарів, про які мова 
йшла в попередній таблиці. 

Найдорожчі распіратори (маска медична респіратор захисна ЗМ9162) придбавала 
Дунаєвецька центральна районна лікарня в березні 2020 року. 

Найдорожчі захисні маски (маски н/стерильні та маски медичні (100 уп*50 шт)) двічі 
придбавала знову ж таки Дунаєвецька центральна районна лікарня в травні та червні 2020 року. 

Найдорожчі латексні рукавиці (рукавички медичні латексні оглядові нестерильні 
припудрені 47173 припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні) 
придбавала Старокостянтинівська центральна районна лікарня в липні 2020 року, а от найдорожчі 
нітрилові рукавиці (рукавички нітрилові (нестерильні, з високим ступенем захисту, без пудри)) 
купувала Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня за ціною 26,36 грн. за одну пару в 
квітні 2020 року. 

Найдорожчі дезінфекційнізасоби (засіб дезінфекційний "ЕконормDEZ Класік" (1000 мл)) 
придбавала Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова в серпні 2020 року. 

Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин в квітні 2020 року придбавало 
найдорожчі захисні костюми серед усіх лікарень (захисний комбінезон багаторазовий з 
капюшоном). 

Експрес-тести придбавало лише дві лікарні. Найдорожчі купувала Хмельницька міська 
лікарня в квітні 2020 року. 
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3.3. Закупівлі Тернопільської області 

В рамках проєкту "РозCORONовані закупівлі» було проаналізовано 1018  закупівель, 
здійснених за період березень-липень 2020 року за процедурою «звіт по COVID-19» лікувальними 
закладами Тернопільської області на загальну суму 82 999 310,60 грн. В ході моніторингу було 
виявлено 151 порушення законодавства про закупівлі. По всіх порушеннях було підготовлено 
листи до замовників із інформацією про порушення законодавства та проханням їх за можливості 
усунути. Лише у 5 випадках замовники усунули порушення, у 20 випадках порушення усунути вже 
неможливо, оскільки завантажено звіт про виконання договору. 

В 45 випадках не було завантажено договору; 

В 9 випадках відсутні додатки до договору, які мають бути його невід’ємною частиною 
(специфікацій, накладних), що часто унеможливлює отримання інформації про предмет закупівлі,  
його кількість та ціну; 

У 26 випадках за процедурою «звіт по COVID-19» було проведено закупівлю товарів, які 
не передбачені Переліком товарів, робіт чи послуг затвердженим Постановою № 225 Кабінету 
Міністрів України. 

У 71 випадку відсутня інформація про кінцевих беніфіціарних власників постачальника. 

 

 

Виявлено проблеми, які виявились стандартними для всіх областей: 

 

 В системі зазначена одна контактна особа, а КЕП на документи накладає інша особа; 
 В системі наявні закупівлі за процедурою звітування по COVID-19, в яких ціна визначена з 

урахуванням ПДВ; 
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 В системі наявні закупівлі, по яких вже розміщені звіти про виконання договорів, при цьому 
проплати за цими договорами на порталі Є-дата відсутні; 

 В окремих закупівлях договори складені таким чином, що за ними не можливо встановити 
детальну інформацію про предмет закупівлі, так як вони не передбачають додатків з 
деталізацією предметів закупівлі (специфікації, накладні, тощо). 
 

ТОП-5 НАЙБІЛЬШИХ ПОКУПЦІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ 
ІНФЕКЦІЄЮ СЕРЕД ЛІКАРЕНЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ: 

1. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня – заключено договорів на загальну суму 

25 486 497,18 

2. Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги – заключено договорів на 

загальну суму 17 886 854,90 

3. Монастириська центральна районна лікарня– заключено договорів на загальну суму 5 107 

966,09 

4. Міська комунальна лікарня №3– заключено договорів на загальну суму 4 228 938,00 

5. Чортківська центральна комунальна районна лікарня– заключено договорів на загальну 

суму 3 875 953,27 

 

 
 

 

 

ТОП-5 НАЙБІЛЬШИХ ПРОДАЦІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ 
ІНФЕКЦІЄЮ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ: 

 

1. ТОВ «МЕДІПРАЙМ» -  6 договорів на загальну суму 21 880 000 грн.  

2. ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» -  5 договорів на загальну суму 6 220 000 грн. 

3. ТОВ «АЛКОНТ-СЕРВІС» – 3 договори на загальну суму 3 369 800 грн 
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4. ТОВ «МЕДБАЛАНС» - 1 договір на суму 2 740 520грн. 

5. ТОВ «ЦЕОЛІТ МЕДІКАЛ» - 1 договір на суму 2 150 000 грн. 

 

 

 
 

 

При цьому, топ-постачальники хмельницьких та вінницьких лікарень ТОВ «Медичний 

центр «М.Т.К.» та ТОВ «БАДМ-Б» на Тернопільщині виявились далеко не в фаворитах. 

ТОВ «БАДМ-Б» заключило з лікарнями Тернопільської області 34 договори на загальну суму 

690 682 грн., ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» -  47 договорів на загальну суму 1 701 085 грн.  

 

В ТАБЛИЦІ НАВЕДЕНО ПО ТРИ НАЙБІЛЬШИХ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ 

БОРОТЬБИ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ЛІКАРЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Лікарня Назва Сума Назва Сума Назва Сума 

Кременецька 

районна 

комунальна 

лікарня 

ТОВ 

"ФОРАМЕД" 

1 291 

186,00 

ПП 

виробничо-

комерційна 

фірма 

"Скайінвест" 

183228,55 
ТОВ"АТ-

ФАРМА" 
88 240 

Почаївська 

районна 

комунальна 

лікарня 

ФОП Яріш 

Андрій 

Михайлович 

844 498,66 

ФОП Кравчик 

Марія 

Богданівна 

166165,5 

ТОВ " 

Медични

й центр 

"М.Т.К." 

20000 
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Лановецька 

центральна 

районна 

лікарня 

ФОП Лебідь 

Володимир 

Вікторович 

32 798,00 

ТОВ " 

Медичний 

центр 

"М.Т.К." 

24939,72 

ФОП 

Кравчик 

Марія 

Богданівн

а 

14334,65 

Бережанська 

центральна 

районна 

лікарня 

ФОП Пецій 

Ярослав 

Дмитрович 

622 200,00 

ФОП Кващук 

Ігор 

Володимиров

ич 

181740 
ТОВ 

"БАДМ-Б" 
75082,79 

Козівська 

центральна 

районна 

комунальна 

лікарня 

ФОП Яріш 

Андрій 

Михайлович 

622 200,00 

ФОП 

Комаренець 

Ярослав 

Євгенович 

292000 

ФОП 

Соляр 

Олександ

р 

Мирослав

ович 

93149 

Тернопільськи

й обласний 

клінічний 

перинатальний 

центр "Мати і 

дитина" 

ФОП Соляр 

Марія 

Миколаївна 

54 000,00 
ТОВ "ОМ-

ФАРМ" 
18256 

ТОВ 

"Фартунат

" 

13728 

Тернопільська 

міська 

комунальна 

лікарня 

швидкої 

допомоги 

ТОВ 

"МЕДХОЛДІ

НГ" 

4 295 

000,00 

ТОВ 

"АЛКОНТ-

СЕРВІС" 

2173000 

ТОВ 

"ЦЕОЛІТ 

МЕДІКАЛ" 

2150000 

Тернопільська 

міська дитяча 

комунальна 

лікарня 

ТОВ 

"МЕДІПРАЙ

М" 

20 580 

000,00 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальні

стю 

"МЕДХОЛДІН

Г" 

1125000,0

8 

ФОП 

Данилюк 

Юлія 

Іванівна 

826293 

Тернопільськи

й регіональний 

фтизіопульмон

ологічний 

медичний 

центр 

фірма 

"РАДМІР" 

ДОЧІРНЄ 

ПІДПРИЄМС

ТВО АТ 

НДІРВ 

1 300 

000,00 

ФОП Химера 

Ірина 

Олегівна 

1019242,4 

ФОП 

Лебідь 

Володим

ир 

Вікторови

ч 

584220 
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Підволочиська 

центральна 

комунальна 

районна 

лікарня 

ФОП Кващук 

Ігор 

Володимиро

вич 

212 120,00 

ФОП Івлєв 

Олександр 

Олександров

ич 

11800 

ФОП 

Кравчик 

Марія 

Богданівн

а 

5350 

Монастириськ

а центральна 

районна 

лікарня 

ТзОВ " 

Медгарант" 

1 827 

000,00 

ТОВ "Мірід 

Україна" 
1480000 

ТОВ " 

Медични

й центр 

"М.Т.К." 

449442,2

9 

Бучацька 

центральна 

комунальна 

районна 

лікарня 

ТОВ 

"ПОДОРОЖН

ИК 

ТЕРНОПІЛЬ" 

389 253,15 

ФОП Близнюк 

Наталія 

Станіславівна 

325000 

ФОП 

Гаврилюк 

Тетяна 

Василівна 

318355 

Чортківська 

центральна 

комунальна 

районна 

лікарня 

ФОП 

Кабаченко 

Олена 

Володимирі

вна 

1 535 

000,00 

ТОВ 

«ЛАБВЕЛЛ» 
797000 

ПАП " 

ДЗВІН" 
551000 

Гусятинська 

комунальна 

районна 

лікарня 

ТОВ " 

Медичний 

центр 

"М.Т.К." 

109015,79 

ФОП Лебідь 

Володимир 

Вікторович 

72598 

ТОВ "-

АВТОТЕХС

ЕРВІС-" 

27301,38 

Борщівська 

районна 

лікарня 

ТОВ "ДІАТЕХ-

УКРАЇНА" 
825 000,00 

ФОП 

Гордієнко 

Олександр 

Сергійович 

800000 

ФОП 

Старичков 

Андрій 

Валерійов

ич 

211500 

Заліщицька 

центральна 

районна 

лікарня 

ТОВ " 

Медичний 

центр 

"М.Т.К." 

106 566,96 
ПП "Гармонія 

2000" 
99999,95 

ФОП 

Шаванов 

О.Б. 

66300 

Тернопільськи

й обласний 

медичний 

центр 

соціально-

небезпечних 

захворювань 

ФОП Кващук 

Ігор 

Володимиро

вич 

149 806,00 

ПАЛЕНЬГА 

ЮЛІАН 

РОМАНОВИЧ 

31500 

КП ТОР 

"Тернопіл

ьська 

обласна 

аптека № 

78" 

10404 
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Тернопільська 

університетськ

а лікарня 

Приватне 

підприємств

о 

виробничо-

комерційна 

фірма 

"Скайінвест" 

 

479 404,30 

ТОВ " 

Медичний 

центр 

"М.Т.К." 

313832 

ТОВ 

"Інкос 

лайн" 

176500 

Тернопільська 

комунальна 

міська лікарня 

№2 

ТОВ "Інкос 

лайн" 
64 898,00 

ТОВ 

"Фартунат" 
50400 

ФОП 

Косарич 

Дмитро 

Михайлов

ич 

 

43900 

Міська 

комунальна 

лікарня №3 

ТОВ 

"МЕДБАЛАН

С" 

2 740 

520,00 

ТОВ "МЕД 

ЕКСІМ" 
390000 

ПП 

"ГАЛІТ" 
323270 

 

Лікарнями Тернопільської області за березень-липень 2020 року з використанням 

процедури «звіт по COVID-19» було придбано 23 апарати ШВЛ. При цьому ціни на апарати 

коливались від 300 000 грн. до 1300 000 грн. І якщо таке коливання можна легко пояснити різними 

моделями ШВЛів, то пояснити різницю в ціні в десятки, а то й сотні тисяч гривень на однакові 

моделі, куплені при цьому в майже, а то й в один час  - складно. 

     

 

Лікарня Продавець Ціна Кількість і модель Дата 

Тернопільська міська 

комунальна лікарня 

швидкої допомоги 

ФОП Бойко 

Зоряна 

Михайлівна 

652000 Модель RV200 16.04.2020 

ТОВ  

"МЕДХОЛДІНГ" 

300 000 
3 шт.              

Модель S l 600 
06.04.2020 

800 000 
4 шт.              

Модель S 1 200 
06.04.2020 

ТОВ 

"МЕДІПРАЙМ" 
1 300 000,00 

Модель                 

Inspiration 7i 
16.04.2020 

ТОВ "Мірід 

Україна" 
740 000,00 

2 шт.                     

Модель CWH3010 
01.04.2020 
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Монастириська 

центральна районна 

лікарня 

ТзОВ " 

Медгарант" 
913500 

2 шт.              

Модель V8600 
31.03.2020 

Міська комунальна 

лікарня №3 

ТОВ 

"МЕДБАЛАНС" 
685130 

4 шт.                   

Модель  ЮВЕНТ-А 
14.04.2020 

Борщівська районна 

лікарня 

ФОП Гордієнко 

Олександр 

Сергійович 

400 000 
2 шт.                  

Модель  RV200 

26.03.2020   

01.04.2020 

Кременецька районна 

комунальна лікарня 
ТОВ ФОРАМЕД 581500 

2 шт.                

Модель ЮВЕНТ-Т 

25.05.2020 

03.07.2020 

Козівська центральна 

районна комунальна 

лікарня 

ФОП Яріш Андрій 

Михайлович 
622200 Модель ЮВЕНТ-Т 03.07.2020 

Бережанська центральна 

районна лікарня 

ФОП Пецій 

Ярослав 

Дмитрович 

622200 Модель ЮВЕНТ-Т 14.07.2020 

Почаївська районна 

комунальна лікарня 

ФОП Яріш Андрій 

Михайлович 
394800 Модель БЛІЗАР 08.07.2020 

 

ЗАКУПІВЛІ АПАРАТІВ ШВЛ ЛІКАРНЯМИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 
 

І хоч проведення закупівель за COVID-19-процедурою не вимагає проведення конкурентних 

процедур та не встановлює порогів цін, принцип економії все рівно має дотримуватись. Проте, 
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аналіз зкупівель лікарнями засобів індивідуального захисту свідчить про ігнорування 

замовниками цієї вимоги закону.  

 Діапазон цін на респіратори FFP3 сягає від 36,3 грн. до 150 грн. за одиницю. Найдорожче 

купували Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня та Тернопільська комунальна 

міська лікарня №2 

 На респіратори FFP2 - від 22 грн. до 100 грн. за одиницю. Найдорожче платили Бережанська 

центральна районна лікарня та Міська комунальна лікарня №3 

 На маски медичні одноразові від 2 грн. до 14,5 грн за маску. Найдорожче маски купувала 

Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня. 

 На рукавиці нітрилові від 4 грн.  до 9.5 грн. за пару. Найдорожче платили Тернопільська 

міська комунальна лікарня швидкої допомоги та Тернопільський обласний медичний 

центр соціально-небезпечних захворювань 

 На засоби дезінфікуючі - від 52,8 грн. до 370 грн. за 1 літр. Найбільшу ціну дала 

Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня 

 На костюми біологічного захисту від 130 грн. до 517 грн. за одиницю. Найдорожчі купувала 

Заліщицька центральна районна лікарня 

 Діапазон коливання цін на швидкі тести від 210 грн. до 350 грн. за тест. Найдорожчі тести 

купувала Кременецька районна комунальна лікарня 

 

До договорів Гусятинської комунальної районної лікарні відсутні накладні чи специфікації, що не 

лише не дає можливості встановити ціни та кількість товарів, які закуплялись, а навіть встановити 

найменування цих  товарів 

 

Лікарня Респіратор 

FFP3/FFP2 

Маска 

медична 

однораз

ова 

Рукавиці 

нітрилові 

Засіб 

дезінфіку

ючий, 1л 

костюм 

біологіч

ного 

захисту 

Швидкий 

тест 

Кременецька районна 

комунальна лікарня 

62/50:80 3,15 4,4 70 - 350 

Почаївська районна 

комунальна лікарня 

62/ - 8 - - - 

Лановецька центральна 

районна лікарня 

- - - 312   - 

Бережанська 

центральна районна 

лікарня 

/100 8 5,7:5,63 130:70 234:206 - 

Козівська центральна 

районна комунальна 

лікарня 

 

- 7:8,5 5,88 215 - - 
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Тернопільський 

обласний клінічний 

перинатальний центр 

"Мати і дитина" 

 

- 6 - 259,62 - - 

Тернопільська міська 

комунальна лікарня 

швидкої допомоги 

 

59,95:60:95

:85/27,5:22

:45 

2:6,3:13,

2:10:5 

9,5 220:230  130:352 320 

Тернопільська міська 

дитяча комунальна 

лікарня 

 

120:150/ 14,50 4 370 140:360 348,82 

Тернопільський 

регіональний 

фтизіопульмонологічни

й медичний центр 

 

60/ - - 356 - - 

Підволочиська 

центральна комунальна 

районна лікарня 

 

- 5,9 -   - 300 

Монастириська 

центральна районна 

лікарня 

 

- 4,5:6:5 - 52,8 - - 

Бучацька центральна 

комунальна районна 

лікарня 

 

- - - 291,69 - - 

Чортківська центральна 

комунальна районна 

лікарня 

 

36,3/ 4,2:4.3:4.

5 

5,9 61,6 198,06 210 

Гусятинська комунальна 

районна лікарня 

 

 

ВІДСУТНІ НАКЛАДНІ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ 

Борщівська районна 

лікарня 

 

- - - 210 245 - 
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Заліщицька центральна 

районна лікарня 

 

- - 7,5 - 280:517 - 

Тернопільський 

обласний медичний 

центр соціально-

небезпечних 

захворювань 

 

/69.3 - 9,5 200 280:350 - 

Тернопільська 

університетська лікарня 

 

- 8,8 - 208,69 - 210 

Тернопільська 

комунальна міська 

лікарня №2 

 

150/80 5,9:12:7,

20 

- 205 214,86:

320 

212:220:2

28,98 

Міська комунальна 

лікарня №3 

 

/100 5:07 3,47:8.03 230:238 140 - 
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3.4.Порівняльний аналіз 

 

Отримання коштів від НСЗУ  
У Вінницькій області підписали угоди на лікування пацієнтів з COVID-19 та підозрою 73 

медустанови. З 15 березня по 28 липня на ці потреби НСЗУ перерахувала на їхні рахунки 

100 003 907,89 грн. 

 

Тернопіль -  63 медичні установи, перераховано 141 166 953,64 грн. 

 

Хмельницький – 50 медичних установ, перераховано 35 122 092,76 грн.  

 

 
 

 

Середня вартість  стаціонарного лікування одного пацієнта: 

Вінницька область – 72 тис. грн., 

Хмельницька область  - 63 тис. грн.,  

Тернопільська область – встановити не вдалось через відсутність інформації про кількість 

стаціонарних хворих. 
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Фінансування лікарських установ 

 
в тис. грн.  

 Держбюд
жет 

благодійні 
кошти 

кошти з 
обласного 
бюджету 

кошти з 
місцевого 
бюджету 

НСЗУ 

Вінницька 1 118 124 4 000 36 615 16 200 

Хмельницька  3 614 3 726 2 182 21 344 

Тернопільська 1 876 21 937 3 017 35 094 23 704 

 

 

Присутність топ-5 фірм на ринках інших областей 
 

ТОП-5 НАЙБІЛЬШИХ ПРОДАВЦІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ 

ІНФЕКЦІЄЮ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ: 

 

Вінниччини: 

1) ТОВ «Прантекс» 7закупівлі на суму 8 680 600 грн. 

2) ФОП Пасічник Ю.М. 2закупівлі на суму    4 912 000 грн. 

3) ТОВ «Здраво» 10 закупівель на суму2 745 232 грн. 

4) ТОВ «Подорожник-Вінниця» 10закупівель на суму 2 676 302 грн. 

5) ТОВ «БАДМ-Б» 27закупівель на суму 2 370 715 грн. 

 

Хмельниччини: 

1) ТОВ «ЛАБ-Сервіс» - вартість договорів 6,94 млн.грн; 
2) ТОВ «БаДМ» - вартість договорів 4,71 млн.грн; 
3) ТОВ «Кормед» - вартість договорів 3,88 млн.грн; 
4) ТОВ «ЗДРАВО» - вартість договорів 3,68 млн; 
5) ФОП Каськов О.О. – вартість договорів 1,9 млн.грн., ТОВ «Діатом» - вартість 

договорів 1,9 млн.грн 

 

Тернопільщини: 

1) ТОВ "МЕДІПРАЙМ" -  6 договорів на загальну суму  21 880 000 грн.  

2) ТОВ "МЕДХОЛДІНГ" -  5 договорів на загальну суму 6 220 000 грн. 

3) ТОВ  «АЛКОНТ-СЕРВІС» – 3 договори на загальну суму  3 369 800 грн 

4) ТОВ  "МЕДБАЛАНС" - 1 договір на  суму  2 740 520грн. 

5) ТОВ "ЦЕОЛІТ МЕДІКАЛ" - 1 договір на  суму  2 150 000 грн. 
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З ТОПів фірм Вінницької області  на ринку Хмельницької області присутня  фірма, яка також 

входить в ТОП-5 Хмельницької області - ТОВ «ЗДРАВО», яка уклала з лікарнями  Хмельниччини 

договорів на суму 3,68 млн. грн.  Також з присутні учасники ТОВ "Прантекс" (1,28 млн.грн)  та ФОП 

Пасічник Ю.М. (717,6 тис.грн). ТОПи Тернопільської області в закупівлях хмельницьких лікарень 

участі не брали  

 Фірма з ТОП-5 Вінницької області ТОВ "БАДМ-Б" заключила з лікарнями Тернопільської 

області 34 договори на загальну суму всього 690 682 грн. Фірма з ТОП-5 Хмельницької  області ТОВ 

"Діатом" заключила з лікарнями Тернопільської області 4 договори на загальну суму всього  316 

205 грн. Жодна з решти фірм  ТОП-5 Вінницької та Хмельницької областей  у закупівлях 

тернопільських лікарень участі не брали.  

На ринку лікарняних закупівель Вінницької області присутня лише одна фірма з ТОП-5 

Хмельницької області - ТОВ Здраво, яка уклала 10  договорів  на суму 2 745 232 грн. Жодна з решти 

фірм  ТОП-5 Хмельницької області у закупівлях вінницьких лікарень участі не брали.  Як і не бере 

участі  у закупівлях вінницьких лікарень жодна з  фірм  ТОП-5 Тернопільської  області.   

 

 

 

Статистика моніторингу закупівель по областях 

 

 

 
 

Вінницька
Хмельницька

Тернопільська

1076

1119

1018

Кількість промоніторених закупівель
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Закупівлі апаратів ШВЛ 

 

Область Кількість  
Вартість, тис. 

грн 
Мінімальна 

ціна, тис. грн 
Максимальна ціна, 

тис. грн 

Вінницька 28 19 275 350 000 963 000 

Хмельницька 16 10 642 358878 1169 

Тернопільська 24 15 701,7 300 1300 

 

 

 

 

 

 

Вінницька Хмельницька Тернопільська

113223984

59 709 718,19

82 999 310,60

Промоніторено закупівель на суму

Загальна сума, грн
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Закупівлі  засобів індивідуального захисту 
в грн.  

 
 

 

 

Порівняльний аналіз закупівель засобів індивідуального захисту наочно демонструє 

величезний діапазон цін, в яких закуплялись ЗІЗ у трьох областях, де здійснювався моніторинг. І 

якщо в деяких випадках аномально високі  ціни можна обґрунтувати дефіцитом товару на ринку, 

то у більшості випадків товари за високими цінами закуповувались без будь-якого дотримання 

принципу економії вже в періоди, коли дефіциту засобів індивідуального захисту на ринку немає.  
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РОЗДІЛ 4. ВИСНОВКИ 

 

 Критерії, за якими визначалась потреба закладів охорони у відповідній кількості, об’ємі 
медичного обладнання, лікарських та медичних засобів для розподілу допомоги з 
державного рівня - відсутні. 
 

 Фінансування медичних закладів у великій мірі покладено на місцеві бюджети та на 
благодійників, відтак відбувається дуже не рівномірно серед лікарень в межах 
конкретного регіону. 

 

 При закупівлях товарів, робіт, 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 замовники переважно  недотримуються принципу економії 
бюджетних коштів. 

 

 В системі наявні закупівлі за процедурою «Закупівля без використання електронної 
системи» із позначкою «COVID-19», в яких вартість договору зазначена з урахуванням 
ПДВ та без проведення відповідного коригування. 

 

 В системі наявні закупівлі, у яких договори укладені до моменту внесення такої 
закупівлі у річний план закупівель. 

 

 В системі наявні закупівлі за процедурою «Закупівля без використання електронної 
системи» із позначкою «COVID-19», в яких відсутні договори та додатки до них, які є їх 
невід’ємною частиною. 

 

 В системі наявні закупівлі за процедурою «Закупівля без використання електронної 
системи» із позначкою «COVID-19», в яких закуплялись товари, роботи та послуги, які 
відсутні в Переліку, затвердженому Постановою КМУ 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». 

 

 В окремих закупівлях договори оприлюднені таким чином, що із скан-копій не 
можливо встановити, який конкретно товар закуплено (характеристики, виробник, 
торгова марка тощо) та навіть придбану кількість, так як вони оприлюднені без 
додатків (специфікації, накладні, тощо). 

 

 Стосовно багатьох закупівель є сумніви щодо ефективності використання бюджетних 
коштів,  однак відповіді від правоохоронних органів відсутні, що може свідчити про 
відсутність заходів реагування на факти безпідставного завищення цін, а відтак і про 
безкарність за такі дії.  
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РОЗДІЛ 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 Ввести різні види процедур закупівель для різного рівня терміновості. Зробити 

обов’язковими конкурентні процедури для закупівлі всіх видів медичної техніки, 

обладнання та виробів медичного призначення з можливістю застосування «Закупівля без 

використання електронної системи» із позначкою «COVID-19» у випадку погіршення 

епідеміологічної обстановки. 

 

 Забезпечити постійний контроль з боку держави за здійсненням  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. 

 

 Визначити орган, уповноважений здійснювати контроль за цінами в процедурах «Закупівля 

без використання електронної системи» із позначкою «COVID-19» та забезпечити його 

ефективне функціонування з періодичним публічним звітуванням по виявлених фактах та 

вжитих заходах. 

 

 Забезпечити оперативну реакцію на факти завищення цін на соціально-значущі товари, які 

закуповуються замовниками через систему електронних закупівель Прозорро 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. 

 

 


