
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 
 

Н А К А З 

10.11.2021                                                                                       № 37-Р 

Київ 

  

 

Про Розподіл медичних виробів для забезпечення лікування хворих із 

серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, 

закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік 

 

Відповідно до пункту 18 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих 

заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 березня 2011 року № 298 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 жовтня 2021 року № 1107), наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 22 червня 2021 року № 1252 «Про здійснення розподілу та 

перерозподілу лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до 

них, що закуповуються державним підприємством «Медичні закупівлі України» 

за бюджетні кошти для виконання програм та здійснення централізованих 

заходів з охорони здоров’я у 2021 році», з метою раціонального та цільового 

використання медичних виробів для забезпечення лікування хворих із серцево-

судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти 

Державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 

«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, інших товарів і 

послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у частині «Закупівля 

лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони здоров’я для 

забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими 

захворюваннями» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Розподіл медичних виробів для забезпечення лікування 

хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, 



 

закуплених за кошти Державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою 

КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 

та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, 

інших товарів і послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у 

частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони 

здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-

мозковими захворюваннями» (далі - Розподіл), що додається. 

2. Головному бухгалтеру забезпечити документальне оформлення 

безоплатного постачання (передачі) медичних виробів згідно із затвердженим 

цим наказом Розподілом.  

3. Начальнику відділу логістики забезпечити безоплатне постачання 

(передачу) медичних виробів згідно із затвердженим цим наказом Розподілом.  

4. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та обласних державних адміністрацій, Державної установи 

«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та  кардіохірургії» 

МОЗ України та Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони 

здоров’я України» забезпечити, у разі отримання медичних виробів згідно із 

затвердженим цим наказом Розподілом: 

1) персональну відповідальність за збереження та раціональне 

використання медичних виробів; 

2) подання до державного підприємства «Медичні закупівлі України» 

шляхом використання інформаційно-аналітичної системи «MedData» інформації 

про використання та залишки поставлених медичних виробів згідно із 

затвердженим цим наказом Розподілом двічі на місяць (за використання 

медичних виробів протягом 1-15 числа звітного місяця - до 20 числа звітного 

місяця; за використання медичних виробів протягом 16-31 числа звітного 

місяця - до 6 числа місяця, наступного за звітним). 

5. Начальнику відділу з організації роботи та документального 

забезпечення забезпечити: 

1) розміщення електронної копії цього наказу на власному офіційному веб-

сайті державного підприємства «Медичні закупівлі України»; 

2) надсилання копії цього наказу Міністерству охорони здоров’я України 

у строк, що не перевищує трьох робочих днів від дня його видання. 

6. Контроль виконання цього наказу, крім пункту 4, залишаю за собою. 

  

 

   

Генеральний директор                                                       А. ЖУМАДІЛОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ державного підприємства

 «Медичні закупівлі України»      
від 10.11.2021 № 37-Р

к-сть комплектів в-сть, грн

1 2 3 4 5

1 Вінницька область 0 0.00 0.00
2 Волинська область 0 0.00 0.00
3 Дніпропетровська область 0 0.00 0.00
4 Донецька область 0 0.00 0.00
5 Житомирська область 0 0.00 0.00
6 Закарпатська область 0 0.00 0.00
7 Запорізька область 0 0.00 0.00
8 Івано-Франківська область 0 0.00 0.00
9 Київська область 0 0.00 0.00
10 Кіровоградська область 0 0.00 0.00
11 Луганська область 0 0.00 0.00
12 Львівська область 0 0.00 0.00
13 Миколаївська область 0 0.00 0.00
14 Одеська область 0 0.00 0.00
15 Полтавська область 0 0.00 0.00
16 Рівненська область 0 0.00 0.00
17 Сумська область 0 0.00 0.00
18 Тернопільська область 0 0.00 0.00
19 Харківська область 0 0.00 0.00
20 Херсонська область 0 0.00 0.00
21 Хмельницька область 5 470,000.00 470,000.00
22 Черкаська область 0 0.00 0.00
23 Чернівецька область 0 0.00 0.00
24 Чернігівська область 0 0.00 0.00
25 Місто Київ 0 0.00 0.00

26

ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії» 
МОЗ України

6 564,000.00 564,000.00

27 ДУ «Інститут серця МОЗ 
України» 10 940,000.00 940,000.00

21 1,974,000.00 1,974,000.00

Арсен Жумаділов

Розподіл медичних виборів для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими 
захворюваннями, закуплених за кошти Державного  бюджету України на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 

2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, 
інших товарів і послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у частині «Закупівля лікарських засобів та 

медичних виробів для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та 
судинно-мозковими захворюваннями»

Генеральний директор

№ 
п/п

Адміністративно-
територіальні одиниці/ заклад 

охорони здоров'я

Оксигенатор Quadrox-iD дитячий для ЕКМО з 
дифузною мембраною з Bioline покриттям BE-HMOD 

30000 та Набір BE-H 100200

(Комплект для проведення процедури безперервного 
життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна 

оксигенація) для дітей) 

Виробник: Maquet Cardiopulmonary GmbH, Germany
Ціна за комплект - 94 000,00 грн

Загальна вартість, грн 

Всього


